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Plats och tid Folkets Hus, Blomstermåla, kl. 18.30 – 20.00 
Beslutande 

Roland Åkesson (C) 
Robert Rapakko (S) 
Ann Petersson (C) 
Marie-Louise Askbom (S) 
Emma Magnusson (C) 
Christer Carlsson (S) 
Inga Jonsson (C) 
Kochar Ismaill-Ahmad (S) 
Jens Robertsson (C) 
Eric Dicksson (-) 
Lars Hollner (S) 
Carina Holmberg-Olofsson (C) 
Kristina Nyman (S) 
Nils-Bertil Johansson (C) 
Christer Ohlsson (V) 
Jacqueline Doohan  (C) 
Lene Hollner (S) 
Anders Johansson (C) 
Eva-Karin Holgersson (MP) 
Håkan Johansson (S) 
Britt-Marie Domeij (M) 
Carl-Henrik Widerström (C) 
Björn Nilsson (S) 
Åke Gustavsson (C) 
 

Bill Björklund (FP) 
Britt-Marie Berg (S) 
Alexandra Norman (C) 
Bo Keijsner (S) 
Olle Larsson (C) 
Lejla Bajraktarevic (S) §§49-69 
Daniel Backenius (C) 
Madeleine Rosenqvist (KD) 
Josefin Erlandsson (V) 
Håkan Sjöborg (C) 
Curt-Rune Roos (M) 
Jusuf Causevic (C) 
Renée Solstad (S) 
Magnus Gustafsson (C) 
Benny Svensson (S) 
Camilla Löfström (C) 
Britt-Marie Necke (S) 
Agnetha Landberg (C) 
Edgar Askbom (S) 
Lennart Karlsson (C) 
Michael Carlsson (S), tj.g. ers. 
Kate Nilsson (S), tj.g ers. §§47-48 
Göte hägerström (S), tj.g. ers. 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), tj.g. ers. 

Övriga deltagare  Birgitha Freij, kommunsekreterare 
  
Utses att justera  Agnetha Landberg och Robert Rapakko 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret fredagen den 31 maj 2013 kl. 08.00 
 

Under-   Paragrafer   47 - 69 
skrifter  Sekreterare  ........................................................................  
  Birgitha Freij 

 
 
Ordförande  ........................................................................   
 Lennart Karlsson  

 
 

Justerande ........................................................................ ........................................................................ 
  Robert Rapakko Agnetha Landberg  
    
  ANSLAG/BEVIS  
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
  kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. 
 
Organ   Kommunfullmäktige  
 

Sammanträdesdatum  2013-05-27 
 

Datum för  2013-06-01 Datum för                   2013-06-23 
anslags uppsättande   anslags nedtagande  
 

Förvaringsplats för protokollet  Kommunkansliet 
 
Underskrift   ............................................................................ 
  Birgitha Freij 
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Kf § 47 
 
KUNGÖRELSE OCH KALLELSE 
 
Sammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 15 maj 2013,  
samt annonserades i Barometern/Oskarshamnstidningen och Östran/ Ny-
heterna den 18 maj 2013. Kallelsen har varit utlagd på kommunens hemsida, 
och den skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 
15 maj 2013. 

 
Beslut Kungörelsen och kallelsen godkännes. 

----- 
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Kf § 48 KS 2013/012 

 
MÖNSTERÅS KOMMUNS SAMVERKAN MED DET 
CIVILA SAMHÄLLET 

 
 Ett bra samspel mellan offentlig sektor och civilt samhälle är centralt för 

en god samhällsutveckling, och i Sverige har vi en lång tradition av ett 
livskraftigt och aktivt civilsamhälle. Det civila samhällets aktörer är som 
mest betydelsefulla på lokal nivå, där de kan samla människor efter deras 
intressen, skapa verksamhet och komma med idéer samt driva på 
samhällets utveckling.  

 
 Att ta fram ett handlingsprogram för samverkan med det civila samhället 

visar en vilja i kommunen att vidareutveckla och förbättra samarbetet med 
det civila samhället.  

 
 Programmet har varit på remiss till nämnder och styrelser, samt utlagt på 

kommunens hemsida under tiden fram till och med den 25 mars 2013. 
Kommunens föreningar och organisationer inbjöds till samrådsmöte den 
27 februari 2013.  

 
Förslag Roland Åkesson (C) föreslår, med instämmande från Robert Rapakko (S), 

att avsnittet med rubriken ”Volontärer” delas upp i två stycken med var sin 
rubrik: ”Volontärer” respektive ”Anhöriga”, i övrigt yrkas bifall till för-
slaget. Åke Gustavsson (C), Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), Britt-Marie 
Domeij (M) och Magnus Gustafsson (C) yrkar bifall till handlings-
programmet.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta programmet Mönsterås kommuns 

samverkan med det civila samhället med den redaktionella ändring som 
föreslagits. 

 ----- 
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 Kf § 49 KS 2013/074  
 

ÖVERENSKOMMELSE OM MOTTAGANDE AV 
FLYKTINGAR OCH ANDRA SKYDDSBEHÖVANDE 

 
Handlingar Ökat mottagande av nyanlända, från Länsstyrelsen i Kalmar län. 
 
 Kalmar län ska öka beredskapen för att ta emot fler nyanlända, det så 

kallade länstalet har höjts från 616 platser till 1 208. Prognosen om 54 000 
asylsökande under 2013 visar att antalet kommunplatser är angeläget och 
mycket stort. Att länstalet ökats förklaras av det ökade antalet asylsökande 
och fördelas utifrån rådande arbets- och bostadsmarknad, demografi och 
folkmängd. Gällande demografi ser man specifikt till befolkningens ålder 
och ett kommande behov av arbetskraft. Denna variabel är särskilt viktig 
för Kalmar län som har en minskande befolkning och hög medelålder. 

 
 Förslag till Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända 

invandrare, från Länsstyrelsen i Kalmar län. Avtalet innebär att Mönsterås 
kommun åtar sig att årligen ta emot 30 nyanlända för bosättning i kom-
munen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.  
Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända i kommunen är  
40 personer inklusive de ensamkommande ungdomar som beviljats uppe-
hållstillstånd. Det innebär att det totala mottagandet för kommunen beräknas 
bli 70 personer per år.  

 
Förslag Roland Åkesson (C), Kochar Ismaill Ahmad (S), Madeleine Rosenqvist 

(KD) och Britt-Marie Domeij (M) yrkar bifall förslaget.  
 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen om 

mottagande och bosättning av nyanlända invandrare. Villkor framgår av 
avtalet. Avtalet undertecknas för Mönsterås kommun av kommun-
styrelsens ordförande. 

 ----- 
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 Kf § 50 KS 2013/064 
 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I KALMAR LÄN: 
ÅRSREDOVISNING 2012, REVISIONSBERÄTTELSE 
2012 

 
Handlingar Årsredovisning 2012 med verksamhetsrapport, och Revisionsberättelse 

2012, från Samordningsförbundet i Kalmar län, Lögstadsgatan 5, 
598 39 Vimmerby. 

 
 I Samordningsförbundet är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Lands-

tinget i Kalmar län, samt alla kommuner i länet medlemmar. Förbundets 
uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlem-
marna inom rehabiliteringsområdet, samt att underlätta för medlemmarna att 
samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd 
från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas till 
insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till för-
värvsarbete.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna årsredovisningen för 

2012, samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 
 ----- 
Jäv Emma Magnusson (C) anmäler jäv, och deltar inte i beslutet. 
 ----- 
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 Kf § 51 KS 2012/198 
 

FÖR KÄNNEDOM: 
SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT: GRANSKNING AV 
KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSPLIKT I 
MÖNSTERÅS KOMMUN 

 
Handlingar Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin för-

valtningskontroll (uppsiktsplikt), Mönsterås kommun, från kommunens 
revisorer. 

 
 Svar på rapporten Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt i 

Mönsterås kommun. 
 
KS 7/5 2013 Kommunstyrelsen antog förslaget till svar på rapporten att överlämna till 

revisorerna.   
 
Beslut Revisionsrapporten och svaret läggs till handlingarna. 
 ----- 
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 Kf § 52 KS 2012/174 
 

FÖR KÄNNEDOM: 
SVAR PÅ REVISIONSRAPPORT: GRANSKNING AV 
ADMINISTRATIVA PROCESSER I MÖNSTERÅS 
KOMMUN 

 
Handling Revisionsrapport Granskning av administrativa processer i Mönsterås 

kommun, från kommunens revisorer. 
 
 Svar på rapporten Granskning av administrativa processer i Mönsterås 

kommun. 
 
KS 7/5 2013 Kommunstyrelsen antog förslaget till svar på rapporten att överlämna till 

revisorerna.   
 
Beslut Revisionsrapporten och svaret läggs till handlingarna. 
 ----- 
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 Kf § 53 KS 2008/100 
 

SVAR PÅ MOTION OM UNGDOMSFULLMÄKTIGE 
 
Handling Motion om ungdomsfullmäktige, från Nadja Lyberg (S), Edgar Askbom (S) 

och Torsten Rundberg (S). 
 
Motionens syfte Motionärerna föreslår att ett ungdomsfullmäktige inrättas. 
 
AU Motionen har behandlats i arbetsutskottet 2008-06-24 och 2009-04-28. 
 
Yttrande Yttranden från kommunkansliet har lämnats 2008-06-17, 2009-04-20 och 

2013-04-09:  
 
 Såsom beskrivits i tidigare yttranden brukar den kritik som riktas mot ung-

domsfullmäktige som arbetsform utgöras av att vuxna bjuder in till sina redan 
etablerade institutioner och på sina villkor, i stället för att försöka finna andra, 
nya forum för aktiv medborgardialog med unga invånare. En av skolans upp-
gifter är att lära ut det demokratiska och parlamentariska systemet, och ett 
ungdomsfullmäktige är en del av det. Om man i stället är ute efter ett forum 
där ungdomar, politiker och tjänstemän tillsammans kan diskutera lokala och 
regionala frågor som berör ungdomar finns bättre arbetssätt.  

 
 Att i olika frågor ha en kreativ och givande dialog med ungdomar är nödvän-

digt, och därför måste vi finna en organisation/struktur för detta. En idé är att 
lyssna på vad ungdomarna själva anser! Det kan vara t.ex. nätverk, hearings, 
samrådsmöten, sociala medier. 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen genom att uppdra till 

kommunledningskontoret att, i samarbete med övriga berörda nämnder och 
ungdomsrådet, till kommunstyrelsen ta fram ett förslag till former för ökat 
ungdomsinflytande i Mönsterås kommun. 

 ----- 
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 Kf § 54 KS 2011/063 
 

SVAR PÅ MOTION: EN OFFENSIV SATSNING PÅ 
FRILUFTSLIVET I MÖNSTERÅS KOMMUN 
 

Handling Motion inlämnad av Eva-Karin Holgersson (MP).  
 
Motionens syfte Motionären vill att: 

• En friluftsplan politiskt antas. 
• Aspekterna information, samarbete/samverkansformer samt aktiviteter 

därvid beaktas utifrån vad som framkommit i Naturvårdsverkets 
undersökning. 

 
Yttrande Yttrande från föreningsnämnden föreligger. Föreningsnämnden påpekar bl.a. 

att arbete för friluftslivet ingår i flera av kommunens förvaltningars 
verksamheter. 

 
AU 18 dec 2012 Arbetsutskottet beslutade att, med föreningsnämndens yttrande som grund, 

inhämta synpunkter även från kommunledningskontoret. 
 
Yttrande Yttrande från kommunkansliet föreligger: 
 

Naturvårdverkets definition på friluftsliv: Med friluftsliv menas vistelse och 
fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan 
krav på prestation eller tävling. Friluftsliv kan utövas utan krav på avancerad 
utrustning eller krav på särskilda anläggningar. Friluftsliv som utövas i sam-
band med semester eller under övernattning utanför bostadsorten ingår även 
i begreppet turism. 
 
Friluftslivet är en av naturvårdens hörnstenar och medvetenheten om dess 
betydelse för människors välbefinnande ökar. Forskning visar att kontakt med 
grönområden och parker skänker avkoppling och lugn, och bidrar till att före-
bygga stress. Vistelse i skog och mark har därför stor betydelse för vår 
fysiska och mentala hälsa.  Planering av markområden för friluftsliv bör ses i 
ett regionalt perspektiv, eftersom markernas kvalitet och användningsmöjlig-
het ökar med storleken och om de ingår i en sammanhängande helhet, och 
inte avgränsas utifrån kommunindelning.  
 
Med kommunal friluftsplan avses ett kommunalt dokument som ger stöd i 
den kommunala planeringen och i arbetet med friluftsfrågor inom olika för-
valtningar. Planen ska ge kunskap inom områden med stora friluftsvärden i 
kommunen och beskriver översiktligt behov av åtgärder för skötsel och säker-
ställande, samt eventuella utvecklingsbehov.  
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Kf § 54 forts; 
 
I Mönsterås kommuns översiktsplanering finns” strategier för fritid” (Möns-
terås Översiktsplan Del 1 Mål och strategier), i övriga delar finns under 
rubriken ”Turism och rörligt friluftsliv” skrivningar om friluftsliv i kommu-
nen. I översiktsplanen redovisas hur kommunen ser på användningen av mark 
och vatten, hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras, samt hur kom-
munen ska tillgodose riksintressen. Här finns en redovisning av allmänna 
intressen såsom områden som är betydelsefulla för friluftsliv och rekreation. 
Översiktsplanen är inte bindande med ger en vägledning för beslut om 
användningen av mark- och vattenområden. Juridiskt bindande är däremot 
detaljplanen, som i första hand reglerar utformningen av bebyggelse och all-
männa platser, men också kvartersmark för fritidsområden (camping, över-
nattningsstugor, skidbackar, motionsanläggningar osv) och utformningen av 
allmänna platser (park, ridväg, lekpark osv). 
 
Kommunerna ansvarar för lokala folkhälsofrågor, skolornas möjligheter till 
naturområden att använda i undervisningen i naturkunskap, handikappfrågor, 
m.m. Frågor som rör friluftslivet är, som föreningsnämnden påpekat i sitt 
motionsyttrande, ofta spridda på ett flertal kommunala förvaltningar; före-
ningsnämnden, miljönämnden, byggnadsnämnden, kommunstyrelsen (som 
ansvarigt för såväl folkhälsoarbete som skogsförvaltning och fastighets-
innehav), o.s.v. 
 
Det finns flera ideella organisationer som verkar för att ta tillvara olika 
gruppers intressen vad gäller tillgång till friluftsområden genom samarbete 
med kommunen, t.ex. Friluftsfrämjandet, Cykelfrämjandet, Svenska Turist-
föreningen, Svenska Naturskyddsföreningen, orienteringsklubbar, handikapp-
organisationer m.fl.  
 
Eftersom ansvaret för friluftsfrågorna är utspritt på flera aktörer finns en 
uppenbar risk att frågorna inte får en samlad och samverkande hantering. Det 
talar för att frågorna ska behandlas i kommunens översiktsplanering och inte i 
en separat friluftsplan.  
 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen genom att uppdra till 
kommunstyrelsen att särskilt beakta och utveckla området friluftsliv/ 
rekreation/turism i kommunens översiktsplanering. 

 ----- 
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 Kf § 55 KS 2012/067 
 

SVAR PÅ MOTION: EN BAR PÅ ÅSHAGA? 
 
Handling Motion inlämnad av Erik Dicksson (M), Britt-Marie Domeij (M) och  

Curt-Rune Roos (M). 
 
Motionens syfte Motionärerna vill att 

• Vi undersöker hur lagen kan tillämpas på kommunens boende. 
• En genomgång av den nya lagen görs i de berörda verksamheterna. 

 
Yttrande Socialnämndens yttrande enligt §4/2013 föreligger.  
 
AU 5 mars 2013 Arbetsutskottet beslutade att inhämta synpunkter även från kommunled-

ningskontoret. 
 
Yttrande Yttrande från kommunkansliet föreligger: 
 
 Det är från 1 juni 2012 tillåtet att servera spritdrycker, vin, starköl och andra 

jästa alkoholdrycker till en boende och besökare till denne på särskilda 
boenden vid vilka måltidsservice tillhandahålls. Detta innebär att ett undantag 
görs från huvudregeln i alkohollagen (2010:1622) om krav på serverings-
tillstånd. 

 
 Med särskilda boenden avses sådana boenden för äldre människor som 

regleras i 5 kap. 5§ andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) och sådana 
särskilda boenden för funktionshindrade som regleras i 5 kap. 7§ tredje 
stycket socialtjänstlagen och 9§ 9 lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Det är alltså fråga om individuellt behovsprövat 
boende som ges med stöd av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 

 
 Den som bedriver servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alko-

holdrycker på ett sådant särskilt boende som nämns ovan ska utöva särskild 
kontroll (egenkontroll) över serveringen. För egenkontrollen ska det finnas ett 
för verksamheten lämpligt program. Om den som bedriver alkoholservering 
på ett särskilt boende inte följer de allmänna bestämmelserna i alkohollagen 
om ordning och nykterhet, åldersgränser eller utlämnande av alkoholdrycker, 
ska han eller hon kunna förbjudas att fortsätta med serveringen eller meddelas 
varning, om ett förbud skulle vara en alltför ingripande åtgärd. Ett förbud ska 
gälla i sex månader.  
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Kf § 55 forts; 
 
 Även den som besöker den boende ska kunna serveras alkoholdrycker.  

Det handlar alltså inte om servering till allmänheten, utan servering till  
en bestämd krets personer; anhöriga och andra (närstående) personer som 
besöker den boende.  

 
 Det framgår inte av propositionen i vilka lokaler serveringen får ske (på rum-

men också?), men det ska vara i lokaler dit allmänheten inte har tillträde. 
 Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har kommunen god över-

blick över verksamheten vid de särskilda boendena, varför det enligt lagstifta-
ren inte finns någon anledning att i lag införa någon särskild anmälningsskyl-
dighet när det gäller alkoholservering på särskilda boenden. Det finns inte 
heller krav på kunskaper i alkohollagstiftningen.  

 
 Att det ska finnas någon som ansvarar för och har tillsyn över serveringen av 

alkoholdrycker på särskilda boenden kan vara motiverat, även om risken för 
alkoholpolitiska olägenheter vid sådan servering måste bedömas som mini-
mal. Regeringen anser därför att den som bedriver alkoholservering på sär-
skilda boenden ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen 
och utarbeta särskilda egenkontrollprogram för ändamålet. Ett sådant program 
bör bl.a. beskriva hur personalen ska få information om alkohollagens be-
stämmelser och vilka rutiner som ska tillämpas vid serveringen. Programmet 
kan också ange en serveringsansvarig person vars uppgift är att finnas till 
hands vid ev. problem med serveringen. (Statens Folkhälsoinstitut ger väg-
ledning om vad ett program bör innehålla).  

 
 Serveringen är inte tillstånds- eller anmälningspliktig, varför avgift inte kan 

tas ut. Priset på alkoholdryck ska enligt propositionen vara självkostnadspris.  
Alkoholen ska förvaras inlåst i skåp.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdra till social-

nämnden att ta fram rutiner för servering av spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker till boende och besökare till denne på särskilda 
boenden vid vilka måltidsservice tillhandahålls. (Med beaktande av motio-
nens titel som innehåller ordet ”bar” poängteras att servering till boende och 
besökare till denne på särskilt boende inte innebär att blandade drinkar av 
olika slag kan tillhandahållas).  

 ----- 
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 Kf § 56 KS 2012/083 
 

SVAR PÅ MOTION: EN NY BRANDSTATION? 
 
Handling Motion inlämnad av Eric Dicksson (M), Britt-Marie Domeij (M) och  

Curt-Rune Roos (M)). 
 
Motionens syfte Motionärerna vill att kommunen 

• bygger en ny brandstation som uppfyller dagens krav, samt 
• ser över behovet av räddningsfordon till kommunens stationer. 

 
Yttrande  Yttrande från Thomas Nilsson, teknisk chef, och Mats Johansson, 

kommunchef, föreligger: 
 
 Räddningstjänstplanen bygger på en heltidsorganisation som arbetar dagtid, 

samt tre deltidskårer i Mönsterås, Ålem och Fliseryd. På Södra Cell finns en 
egen industribrandkår som även kan hjälpa till med större händelser utanför 
deras område i kommunen. Det gällande Handlingsprogrammet enligt Lag 
om skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet och Räddningstjänst 
fastställdes av kommunfullmäktige den 2 sep 2009. 

 
 Avseende räddningsfordon följs i princip den gällande fordonsinvesterings-

planen från 2008. Under de senaste åren har fordonsinvesteringarna inom 
räddningstjänsten legat på följande nivåer: 2010 1,9 mnkr – 2011 2,8 mnkr – 
2012 1,5 mnkr. År 2011 inköptes en ny förstabil till Fliseryd, och 2012 
inköptes ett nytt ledningsfordon. För de närmaste tre åren ligger räddnings-
tjänstens preliminära fordonsinvesteringar på drygt 2 mnkr per år. Detta 
innefattar bl.a. ett nytt räddningsfordon (förstabil) till Mönsterås.  

 
 Åren 2007-2008 gjordes en utredning av dåvarande Räddningsverket. Upp-

draget var att belysa både en ombyggnad av befintlig brandstation och even-
tuellt uppförande av en ny. Vid det tillfället blev resultatet en mindre om-
byggnad och tillbyggnad av den befintliga stationen. De byggåtgärder som 
under senare år har utförts på brandstationen i Mönsterås har syftat till att 
skapa en bättre arbetsmiljö för brandpersonalen i vagnhallen, bättre utrymme 
för räddningsfordon och mer ändamålsenliga lokaler för dagtidspersonalen 
och utbildningsverksamheten. 2009-2010 investerades drygt 2,8 mnkr i 
brandstationen i Mönsterås. Under innevarande år planeras för ny golv-
beklädnad i vagnhallen, nya vagnhallsportar och yttre underhållsåtgärder på 
slangtornet.  
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Kf § 56 forts; 

 
 Kommunstyrelsen arbetsutskott har också gett tekniska kontoret i uppdrag 

att lokalisera en strategisk plats för en ev. ny brandstation i Mönsterås. Det 
pågår en del diskussioner om samarbete med övriga kommuner i länet. 
Vidare är det aktuellt med en översyn av avtalet med Södra Cell. Därefter 
bör den nu gällande räddningstjänstplanen revideras. I samband med en 
sådan översyn är  

 
 det också naturligt att återigen pröva frågan om räddningsstation i 

Mönsterås. En ny station kan idag beräknas kosta 30-35 mnkr. Det är ett 
mycket stort investeringsbelopp för Mönsterås kommun och måste därför 
planeras in i den ekonomiska långtidsplaneringen, också med hänsyn till 
andra investeringar.  

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna ovanstående yttrande såsom svar på 

motionen.  
 ----- 
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 Kf § 57 KS 2012/129 
 

SVAR PÅ MOTION OM ATT UTVECKLA NYNÄS 
FRITIDSOMRÅDE I MÖNSTERÅS 

 
Handling Motion inlämnad av Eva-Karin Holgersson (MP). 
 
Motionens syfte Motionären föreslår att kommunen  

• anordnar en träff med berörda organisationer och föreningar samt 
enskilda för att utreda kommande behov av att använda Nynäs 
fritidsområde,  

• gör en detaljerad planering för områdets användning i första hand för 
sport och fritid, samt  

• förbättrar tillgängligheten för gående, cyklister och handikappade 
m.fl. från flera håll. 

 
Yttrande Yttrande från tekniska kontoret föreligger:  
 
 Nynäs fritidsområde har successivt utvecklats till ett stort rekreaktions-

område. Där finns idag bl.a. fotbollsplaner med tillhörande omklädningsrum, 
tennisbanor, fresbeebana, pulkabackar, m.m. Det centrala läget i tätorten gör 
att området har en hög nyttjandegrad. För området gäller idag gamla 
detaljplaner; på grund av detta och för att möta det framtida behovet och 
utvecklingen av området tog byggnadsnämnden och kommunstyrelsens 
arbetsutskott i januari 2013 beslut om att upprätta en ny detaljplan för hela 
området. I detta arbete kommer alla kunna lämna synpunkter på områdets 
framtida användning. Det kommer att inbjudas till särskilda samrådsmöten 
under plan-processen. 

 
 Kuggåsvägen/Långåsen (mellan Sjögatan och Drakenäsvägen) är Trafik-

verkets väg. Tekniska kontoret har i samråd med Trafikverket tagit fram ett 
ombyggnadsförslag för hela sträckan inklusive en gång- och cykelväg. Tek-
niska kontoret har också fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 
att diskutera med Trafikverket om ett eventuellt kommunalt övertagande av 
vägen, efter ombyggnad. 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, eftersom arbete i enlighet 

med motionsförslagen pågår. 
 ----- 
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 Kf § 58 KS 2013/034 
 

SVAR PÅ MOTION: GÅNG- OCH CYKELVÄG ÅLEM-
HÄGGEMÅLA 

  
Handling Motion inlämnad av Robert Rapakko (S) och Kristina Nyman (S). 
 
Motionens syfte Motionärerna vill att kommunen ska arbeta för en gång- och cykelväg mellan 

Ålem-Häggemåla 
 
Yttrande Yttrande från tekniska kontoret föreligger: 
 
 Mönsterås kommun är känd som ”cykelkommunen”. Målet om ett hel-

täckande cykelvägnät mellan olika orter samt utbyggnad av cykelvägnätet 
inom tätorterna till strategiska målpunkter finns fastlagda i bl.a. kommunens 
översiktsplanering. 

 
 Många nya cykelvägar har byggts under senare år med målsättningen att suc-

cessivt sammanbinda tätorterna med cykelvägar. Under mars månad presen-
terades projekteringen av cykelvägen mellan Mönsterås och Timmernabben 
och när denna är utbyggd kommer man att kunna cykla mellan fyra tätorter. 
En framgångsfaktor i utbyggnaden av cykelvägnätet har varit att vi lyckats 
samordna många projekt, bl.a. i samband med utbyggnaden av fjärrvärmen. 

 
 När det gäller fjärrcykellederna går de utmed det statliga vägnätet och är 

Trafikverkets ansvar. Denna ansvarsfördelning gäller också utmed Trafik-
verkets vägar inom tätort. Trots detta har Mönsterås kommun medfinansierat 
flertalet cykelvägar även mellan tätorterna. Vår uppfattning är att Regionför-
bundet i Kalmar län bör avsätta en större pott till cykelvägar i den regionala 
transportplanen. Detta påtalades också i samband med regeringens cykel-
utredning, som presenterades hösten 2012. 

 
 De fjärrcykelleder som förordas i den nya regionala transportplanen för 

perioden 2014-2025 är Mönsterås-Timmernabben och Ålem-Patamalm. 
Dessa sträckningar ligger i linje med regionförbundets och Trafikverkets 
satsningar på sammanhållna turiststråk. 

 
 Länsväg 603 mellan Ålem och Bäckebo ligger också under Trafikverkets 

ansvar. Kommunen har möjlighet att föreslå olika trafiksäkerhetsåtgärder i 
samband med de återkommande revideringarna av den regionala transport-
planen. Vägens anslutning till Ålem och väg E22 kommer att aktualiseras i 
samband med en större översyn av trafiksituationen i Ålem. Det är lämpligt 
att frågan om trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan Ålem-Häggemåla 
aktualiseras med regionförbundet och Trafikverket och därefter blir föremål 
för en gemensam utredning. 
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Kf § 58 forts; 
 
 Tekniska kontoret upprättade år 2006 ett cykelprogram som bl.a. doku-

menterade befintliga cykelvägar och målpunkter i samtliga tätorter. I pro-
grammet finns också förslag till utbyggnad av fjärrcykelleder och felande 
länkar. Många cykelvägar har byggts under perioden fram till idag, 
varför en uppdatering av detta program bör inledas. 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen genom att uppdra till 

kommunstyrelsen att i samband med revideringarna av den regionala 
transportplanen aktualisera sträckan Ålem-Häggemåla.  

 ----- 
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 Kf § 59 KS 2011/022 
 

SVAR PÅ MOTION: GRÖN OMSORG UTGÖR ETT 
VIKTIGT KONCEPT FÖR ATT ÖKA MÄNNISKORS 
HÄLSA OCH FRÄMJA FÖRETAGANDE 

 
Handling Motion inlämnad av Eva-Karin Holgersson (MP). 
 
Motionens syfte Motionären vill att Mönsterås kommun aktivt arbetar för ökat inslag av 

Grön omsorg i sin verksamhet till gagn för våra kommuninvånare och 
landsbygdsföretagare. 

 
Yttrande Socialnämndens yttrande enligt §111/2011 föreligger: Omsorgsverksamheten 

bedrivs utifrån den enskildes behov, och idag finns verksamhet med ”djur och 
natur”, t.ex. ridning, hundskötsel, trädgårds- och parkskötsel. Utifrån enskilda 
personers behov tillhandahålls lantarbete i samarbete med lantbrukare. (Efter-
som omsorgstagarnas behov varierar över tiden varierar också verksamheten). 

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med social-

nämndens beskrivning av omsorgsverksamhet med djur och natur.  
 ----- 
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 Kf § 60 KS 2010/135 
 

FÖR KÄNNEDOM: 
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG; FÖRLÄNGNING AV 
CYKELVÄG 

 
Handling Medborgarförslag inlämnat av Lena Karlsson, Skolgatan 6A, 

384 31 Blomstermåla.  
 
Förslagets syfte Förslagsställaren vill att en enklare grusväg anläggs från norra delen av 

Folkparksvägen till Karlsforsvägens förlängning. 
 
Yttrande Yttrande från tekniska kontoret föreligger: 
 

Mönsterås kommun är känd som ”cykelkommunen”. Målet om ett hel-
täckande cykelvägnät mellan olika orter samt utbyggnad av cykelvägnätet 
inom tätorterna till strategiska målpunkter finns fastlagda i bl.a. kommunens 
översiktsplanering. 
 
Många nya cykelvägar har byggts under senare år med målsättningen att suc-
cessivt sammanbinda tätorterna med cykelvägar. Under mars månad presen-
terades projekteringen av cykelvägen mellan Mönsterås och Timmernabben 
och när denna är utbyggd kommer man att kunna cykla mellan fyra tätorter. 
En framgångsfaktor i utbyggnaden av cykelvägnätet har varit att vi lyckats 
samordna många projekt, bl.a. i samband med utbyggnaden av fjärrvärmen. 
 
När det gäller fjärrcykellederna går de utmed det statliga vägnätet och är 
Trafikverkets ansvar. Denna ansvarsfördelning gäller också utmed Trafik-
verkets vägar inom tätort. Trots detta har Mönsterås kommun medfinansierat 
flertalet cykelvägar även mellan tätorterna. Vår uppfattning är att Regionför-
bundet i Kalmar län bör avsätta en större pott till cykelvägar i den regionala 
transportplanen. Detta påtalades också i samband med regeringens cykel-
utredning, som presenterades hösten 2012. 
 
De fjärrcykelleder som förordas i den nya regionala transportplanen för perio-
den 2014-2025 är Mönsterås-Timmernabben och Ålem-Patamalm. Dessa 
sträckningar ligger i linje med regionförbundets och Trafikverkets satsningar 
på sammanhållna turiststråk. Riksväg 34 ligger också under Trafikverkets 
ansvar. Kommunen har möjlighet att föreslå olika trafiksäkerhetsåtgärder i 
samband med de återkommande revideringarna av den regionala transport-
planen. Frågan om en cykelväg mellan Blomstermåla och Sandbäckshult har 
aktualiserats tidigare av kommunen. Mönsterås kommun ser i princip positivt 
på förslaget att länka samman Blomstermåla och Sandbäckshult med en 
cykelväg, men denna bör gå utmed riksväg 34. Frågan kommer återigen att 
aktualiseras med Trafikverket. 
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Kf § 60 forts; 
 
KS 7/5 2013 Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget. Kommunstyrelsen ser positivt på 

förslaget att bygga ut en cykelväg mellan Blomstermåla och Sandbäckshult, men 
den bör byggas utmed riksväg 34. 

 
Beslut Kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna. 
 ----- 
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 Kf § 61 KS 2010/177 
 

FÖR KÄNNEDOM: 
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG: TRAMPOLIN VID 
HOPPTORNET PÅ OKNÖ 

 
Handling Medborgarförslag inlämnat av Tove Johansson, Vaktarvägen 4, 383 34 

Mönsterås, Albin Nilsson, Verkholm 101, 383 91 Mönsterås, och Gustav 
Klasson, Sångarvägen 10, 383 92 Mönsterås.  

 
Förslagets syfte Förslagsställarna vill ha en trampolin vid hopptornet på Oknö. 
 
Yttrande  Yttrande från tekniska kontoret föreligger: 
 

 Badområdet vid hopptornet på Oknö är en populär badplats och har också 
blivit en mötesplats för ungdomar. För några år sedan rustades området upp 
med anslutande gång- och cykelväg, upphöjning och avjämning av vistelse-
ytan med mera. 

 
 För att bygga en trampolin krävs ett stabilt markfäste i form av berg, betong-

fundament eller dylikt. Detta innebär att trampolinen måste placeras på fast 
mark och med ett bra vattendjup utanför. Att bygga en trampolin på en flyt-
brygga är inte praktiskt möjligt. Förutsättningarna att bygga en trampolin vid 
hopptornet är därför inte att rekommendera. 

 
KS 7/5 2013 Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget eftersom platsen inte är lämplig 

att bygga en trampolin på. Kommunstyrelsen kommer dock att se om annan 
plats är lämplig för uppsättning av trampolin.  

 
Beslut Kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna. 

----- 
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 Kf § 62 KS 2012/127 
 

FÖR KÄNNEDOM: 
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG: TRÄD I HAMN-
OMRÅDET 

 
Handling Medborgarförslag inlämnat av Torbjörn Uddén, Sjögatan 26 B, 

383 30 Mönsterås. 
 
Förslagets syfte Förslagsställaren vill att ett träd norr om Resecentrum i Mönsterås hamn-

område tas ner för att skapa en öppnare miljö i hamnområdet. 
  
Yttrande Yttrande från tekniska kontoret föreligger: 
 
 Träden utmed Sjögatan och i hamnområdet är ett uppskattat inslag i 

Mönsterås stadsmiljö, inte minst när Fågelbärsträden blommar på våren. 
Sjögatan är Trafikverkets gata och de brukar regelbundet beskära träden, 
främst på grund av tillgängligheten för bussar och andra större fordon. 

 
 Poppelträdet i norra delen av resecentrum har haft en väldigt kraftfull  

tillväxt, vilket innebär att trädet hämmar utvecklingen av underliggande busk-
vegetation. Med anledning av detta föreslår tekniska kontoret att trädet kan 
tas bort.  

 
KS 7/5 2013 Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna. 
 ----- 
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 Kf § 63 KS 2012/164 
 

FÖR KÄNNEDOM: 
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG: BEVARA TILL-
GÄNGLIGHETEN PÅ OKNÖ 

 
Handling Medborgarförslag inlämnat av Lucas Johansson, Koverhultsvägen 47, 

383 92 Mönsterås, samt Hilda och Magda Andersson Storgatan 25 A, 
383 30 Mönsterås. 

 
Förslagets syfte Förslagsställarna vill att Oknö bevaras såsom naturområde med tallar, 

badstränder, grusvägar och småskaliga hus.  
 
Yttrande  Yttrande från tekniska kontoret föreligger: 
 
 Oknö är ett fantastiskt område på många sätt, både för Oknöbor, övriga 

kommuninnevånare och turister. 
 
 År 2011 antogs nya detaljplaner för både Lillön och Storön på Oknö. I dessa 

planer fastslogs tillåtna byggrätter som är mindre än i andra bostadsområden. 
Syftet med planerna var att bevara områdets karaktär och de naturvärden som 
finns på Oknö, att bibehålla marklov för att fälla träd, att skapa smala väg-
områden och att värna de fria, tillgängliga strandområdena.  

 
 På Oknö finns idag cirka 550 byggrätter. Ovanstående planer innebar en 

utökning med tolv byggrätter varav flertalet på Lillön, d.v.s. en ökning med 
cirka två procent. De nuvarande campingområdena har funnits med i detalj-
planer sedan början av 1980-talet. Den påbörjade upprustningen av grus-
vägarna sker i samråd med Oknö Stugförening. Motsvarande samråd kommer 
att ske i samband med eventuell uppsättning av belysning i vissa områden där 
detta är påkallat ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

 
 Dessa nya detaljplaner kommer att säkerställa Oknös unika karaktär på 

mycket lång sikt. 
 
KS 7/5 2013 Kommunstyrelsen beslutade att med ovanstående svar är medborgarförslaget 

besvarat.  
 
Beslut Kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna. 
 ----- 
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 Kf § 64 KS 2010/176 

  
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG; LYKTSTOLPAR PÅ 
OKNÖ 

 
Handling Medborgarförslag inlämnat av Adam Toresson, Trutgränd 1, 383 35 Mönsterås, 

och Anton Engberg, Sävgränd 2, 383 35 Mönsterås. 
 
Förslagets syfte Förslagsställarna vill att det ska finnas lyktstolpar längs vägen från Oknö Krog 

och till Alvinsson´s. 
 
KS 7/5 2013 Kommunstyrelsen överlämnade tekniska kontorets yttrande såsom svar på 

medborgarförslaget.   
 
Beslut Kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna. 
 ----- 
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 Kf § 65 KS 2012/152 
 

FÖR KÄNNEDOM: 
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG; TRAFIKPROBLEM I 
TIMMERNABBEN 

 
Handling Medborgarförslag inlämnat av Kenneth Jalmander, Varvsvägen 18, 

380 52 Timmernabben. 
 
Förslagets syfte Förslagsställaren vill genom att föreslå flera åtgärder få till stånd en lugnare 

trafik och säkrare gator i Timmernabben.  
 
Yttrande  Yttrande från tekniska kontoret föreligger: Förslagsställarens lista på åtgär-

der berör främst området Sjövägen-Varvsvägen. Här är det i dagsläget 
30 km/tim, det finns farthinder och är skyltat i enlighet med gällande före-
skrifter. Vid enklare hastighetsmätningar som utfördes 2011 framkom att 
hastighetsbegränsningen oftast hölls. Tekniska kontoret har uppdraget att se 
över hastigheterna i alla kommunens tätorter och kommer att göra det även i 
detta område, men till dess anses rådande situation vara tillräcklig. 

 
KS 7/5 2013 Kommunstyrelsen överlämnade tekniska kontorets yttrande såsom svar på 

medborgarförslaget.   
 
Beslut Kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna. 
 ----- 
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 Kf § 66 KS 2012/176 
 

FÖR KÄNNEDOM: 
SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG: ÅTERVINNINGS-
HOLKAR FÖR LAMPOR/BATTERIER I KOMMUNENS 
LIVSMEDELSBUTIKER 

 
Handling Medborgarförslag inlämnat av Tommy Englund, Harrtorpsvägen 6, 

383 38 Mönsterås. 
 
Förslagets syfte Förslagsställaren föreslår att Mönsterås kommun arbetar för att det placeras ut 

insamlingsholkar för batterier och lampor i kommunens livsmedelsbutiker. 
 
KS 7/5 2013 Kommunstyrelsen överlämnade tekniska kontorets yttrande, där det framgår 

att tekniska kontoret har kontakt med handlare som är intresserade av att ha 
en insamlingsstation och räknar med ett successivt införande från och med 
hösten 2013, såsom svar på medborgarförslaget.   

 
Beslut Kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna. 
 ----- 
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 Kf § 67 KS 2013/076 
 

RAPPORT: EJ VERSTÄLLDA GYNNANDE BESLUT 
ENLIGT SoL OCH LSS 

 
I 16 kap socialtjänstlagen (SoL) finns en rapporteringsskyldighet avseende ej 
verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL. I 28 § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) finns en rapporteringsskyldighet 
beträffande ej verkställda gynnande beslut enligt 9§ LSS.  
 
Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över 
hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut, samt om det finns beslut som har avbrutits. Uppgifterna 
i rapporten ska vara avidentifierade, så det går inte att se vem beslutet gäller. 
Socialnämnden ska inte heller ange skälen till varför de rapporterade besluten 
inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda 
ärenden. 
 
Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SOL: 
 
Den 31 mars 2013 
 
Det finns fyra beslut om särskilt boende som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. 
 
Ej verkställda beslut enligt 9§ LSS: 
 
Den 31 mars 2013 
 
Det finns inga beslut som inte verkställts inom tre månader från besluts-
datum. 
 
Avbrott i verkställigheten 
 
Den 31 mars 2013 
 
Det finns inga beslut som rapporterats med avbrott i verkställigheten 
överstigande tre månader från datum för avbrott.   

 
Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 
 ----- 
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 Kf § 68 KS 2013/093 
 

FRÅGA: POLICY FÖR ARBETSKLÄDER INOM 
OFFENTLIG SEKTOR 

 
Handling Fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Åkesson (C) inlämnad av 

Eva-Karin Holgersson (MP). 
 
Fråga ”Utifrån mitt uppdrag som politisk fadder inom hemtjänsten, har det 

framkommit önskemål om pengar till arbetskläder, särskilt för skor. De 
hundralappar som personalen får per år räcker inte för detta. Även inom 
handikappomsorgen har jag fått till mig önskemål om skor. 

 
En annan aspekt är att det tycks variera en del då det gäller summan per år 
som olika personalkategorier får pengar till arbetskläder för, något som gör 
att jag funderar över om det finns någon övergripande policy för detta? Olika 
personalkategorier utför olika arbetsuppgifter varvid det kanske inte är så lätt 
att jämföra dels olika sorters omsorgspersonal, dels omsorgspersonal med 
dem som jobbar i kök, städar eller är vaktmästare. Oavsett detta, är det viktigt 
att medel finns i budget för arbetskläder utifrån de behov som föreligger. 

 
Utifrån detta undra jag: 
 
Finns det någon allmän policy kring arbetskläder och summor som offentligt 
anställda får pengar till arbetskläder för? 

 
Svar Roland Åkesson (C) besvarar frågan. 
 
Beslut Frågan och svaret läggs till handlingarna. 

----- 
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NÄSTA MÖTE 

 
 Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum måndagen den  

17 juni 2013 kl. 13.30 i Mönsterås.  
 ----- 


