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Beslutande Anders Johansson (C)
Jens Robertsson (C)
Åsa Ottosson (M) 
Robert Rapakko (S)
Lars Hollner (S), tjänstgörande ersättare 

Övriga Närvarande Jacqueline Doohan (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden §213
Magnus Sjöstedt, skolchef §213 
Madeleine Sandell, controller §213
Håkan Spärlin (C), ordförande socialnämnden §213
Renée Solstad (S), vice ordförande socialnämnden §213
Fredrik Thunberg, controller §213
Sara Johansson, ekonomichef §§213-214
Anette Elmgren Petersson, teknisk chef §§215-223
Erik Innerstedt, gatuingenjör §215
Peter Hedin, tekniker Ålem Energi §215
Henrik Eriksson, plan- och exploateringschef §§216-220
Marcus Olsson, fastighetschef §217
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Jens Robertsson och Robert Rapakko 

Justering plats och tid Kommunhuset 2020-06-26 

           Underskrifter

Paragrafer 213-223

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 
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Datum för anslags uppsättande 2020-06-26
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  Ärenden 
                                        

§ 213 Åtgärder med anledning av delårsbokslut
§ 214 Månadsuppföljning
§ 215 Gatubelysning: Investerings- och Trygghets-projekt 

Mönsterås tätort
§ 216 Ansökan om strandskyddsdispens - Svartö 1:17 2020/129
§ 217 Fallfärdiga jordkällare på Mönsterås Torp 12:3 2020/128
§ 218 Försäljning Oknö 1:30 2020/117
§ 219 Försäljning Nyemåla 21:2 2020/124
§ 220 Markanvisningsavtal industrihotell Kronobäck 12:3 2020/127
§ 221 Remiss -  Styrning och ledning för hållbar utveckling i 

kommuner och regioner – Vägledning för genomförandet 
av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

2020/121

§ 222 Remiss - Upphävande av allmänna råd om oljehamnar och 
oljedepåer samt allmänna råd om tillståndsprövning av 
hamnar

2020/125

§ 223 Remiss - Extra medel från Sveriges Geologiska 
Undersökning för att utföra grundvattenutredningar inom 
Kalmar län.

2020/126
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §213  dnr 2019/81

Åtgärder med anledning av delårsbokslut 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med påbörjade och planerade 
effektiviseringar samt att redovisa besparingsåtgärder med konsekvensanalyser för beslut i 
kommunfullmäktige senast den 21 augusti. 

Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med påbörjade och planerade effektiviseringar, att 
särskilt utreda möjliga effektiviseringar inom administrationen samt att redovisa besparingsåtgärder 
med konsekvensanalyser för beslut i kommunfullmäktige senast den 21 augusti.

Dagens sammanträde 
Med anledning av resultat och prognos i delårsbokslutet per 30 april redogör skolchef Magnus 
Sjöstedt, barn- och utbildningsnämndens ordförande Jacqueline Doohan (C) och controller 
Madeleine Sandell för möjliga effektiviseringar inom barn- utbildningsnämnden. Socialnämndens 
ordförande Håkan Spärlin (C) , vice ordförande Renée Solstad (S) och controller Fredrik Thunberg 
redogör för möjliga effektiviseringar inom socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/81 Redovisning av barn- och  utbildningsnämndens arbete för att hålla sin tilldelade budget 
för 2020 och 2021
KS 2019/81 Socialförvaltningens åtgärdsplan för budget i balans 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §214  dnr 2019/81

Månadsuppföljning per 31 maj  

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör för månadsuppföljning per 31 maj 2020. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/81 Månadsuppföljning per 31 maj 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §215  

Gatubelysning – Investerings- och trygghetsprojekt 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positivt till att gå 
vidare med planeringen av projektet.  

Dagens sammanträde 
Gatuingenjör Erik Innerstedt och tekniker Peter Hedin informerar om planerade investerings- och 
trygghetsprojekt gällande cykelväg i Ljugnäsområdet och Muddren. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §216  dnr 2020/129

Ansökan om strandskyddsdispens - Svartö 1:17

Beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens för Svartö 1:17 beviljas. 

Sammanfattning  
Thomas Thompsson ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintligt fritidshus samt 
nybyggnad av attefallshus. Sökande vill bygga till befintligt bostadshus med ett inglasat uterum på 
cirka 18 m2 samt ett mindre förråd. Sydöst om bostadshuset vill sökande uppföra ett 25 m2 stort 
attefallshus. Den sökta placeringen ligger på en ö ett par hundra meter öster om Svartö. På tomten 
står idag ett befintligt fritidshus på cirka 120 m2. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område 
och inom sammanhållen bebyggelse. Ön är cirka 70 meter bred vilket innebär att hela fastigheten 
ligger inom 100 meter från havet. Ingen av de sökta åtgärderna placeras närmare vattnet än 
avståndet mellan befintligt fritidshus och vatten. 

Motivering
För åtgärderna  gäller följande motivering: 

I miljöbalken 7 kap. 18 c § anges de förutsättningar som gäller för att strandskyddsdispens ska 
beviljas. Bedömningen är att särskilda skäl finns för att bevilja dispens från 
strandskyddsbestämmelserna eftersom: 

 Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

 Behovet kan inte tillgodoses utanför området då fastigheten utgörs av en mindre ö. 
 Åtgärden bedöms inte väsentligt försämra livsvillkoren för djur- och växtlivet eller förhindra 

allmänhetens tillgång till området. 

I ett beslut om strandskyddsdispens ska även anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som 
tomt, en så kallad tomtplatsavgränsning. Tomtplatsavgränsningen syftar till att bestämma gränsen 
mellan det område där markägaren kan ha en privat zon och det område allmänheten har möjlighet 
att använda.

Beslutsunderlag 
KS 2020/129 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/129 Ansökan om strandskyddsdispens 1:17 
KS 2020/129 Tomtplatsavgränsning Svartö 1:17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §217  dnr 2020/128

Fallfärdiga jordkällare på Mönsterås Torp 12:3

Beslut 
Överbyggnaden i trä rivs och källaren fylls igen på de två jordkällarna belägna på Mönsterås Torp 
12:3. 

Sammanfattning  
Miljö och byggnadsnämnden har efter ett platsbesök på Mönsterås-Torp 12:3 konstaterat att det 
finns två jordkällare tillhörande Mönsterås kommun som kan utgöra risk för personskador ifall någon 
skulle vistas i byggnaderna. Jordkällarna är belägna i Torp på fastigheten Mönsterås-Torp 12:3. 
Byggnaderna saknar idag användningsområde och är förfallna. De omnämns i boken 
Kulturminnesvårdsprogram för Mönsterås kommun av Gunnar Svensson som skriver följande .

” I västersluttningen mot skogsområdet i öster finns, på båda sidor om Hammarglo-Svartövägen, en 
samling ålderdomliga jordkällare belägna på en bysamfällighet. Källarna är ett minne från tiden före 
laga skiftet, då byn samlat sina källor till en lämpligt fast mark, lätt åtkomliga från vägar. Källarna 
har ett betydande kulturhistoriskt värde. ”

Byggnaderna är inte utpekade av länsstyrelsen som byggnadsminne eller upptagna av 
riksantikvarieämbete. Det finns även ett flertal andra jordkällare belägna på andra fastigheter i 
området. Uppskattad rivnings kostnad är 25 000 kr, att enbart säkerställa byggnaderna bedöms kosta 
mellan 50 000 kr till 100 000 kr samt kommer även belasta underhållsbudgeten i framtiden. Även om 
byggnaderna är bevarandevärda ur ett kulturhistoriskt perspektiv bedöms kostnaden som 
omotiverat höga i sammanhanget. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/128 Tjänsteutlåtande
KS 2020/128 Bilaga 1. Utdrag från fastighetskartan
KS 2020/128 Bilaga 2. Foton
KS 2020/128 Tillsyn miljö- och byggförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §218  dnr 2020/117

Försäljning Oknö 1:30

Beslut 
Avtalet gällande försäljning av Oknö 1:30 godkänns. 

Sammanfattning  
Köpekontrakt har upprättats med Lars och Elisabeth Hollén för friköp av fastigheten Oknö 1:30 på 
Lillön.

Köpeskillingen är 441 333 kronor och tillträde 2020-07-01

Beslutsunderlag 
KS 2020/117 Tjänsteutlåtande
KS 2020/117 Köpekontrakt 
KS 2020/117 Karta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §219  dnr 2020/124

Försäljning Nyemåla 21:2

Beslut 
Avtalet gällande försäljning av Nyemåla 21:2 godkänns. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun har upprättat köpekontrakt med Mönsterås Bostäder AB där bolaget förvärvar 
fastigheten Nyemåla 21:2. 

Köpeskillingen är 259 200 kronor och tillträde 2020-08-01.

Beslutsunderlag 
KS 2020/124 Tjänsteutlåtande
KS 2020/124 Köpekontrakt 
KS 2020/124 Karta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §220  dnr 2020/127

Markanvisningsavtal industrihotell Kronobäck 12:3

Beslut 
Förslaget till markanvisningsavtal godkänns. 

Sammanfattning  
Ett förslag till markanvisning har tagits fram för ACT N&B AB i Västervik. Avsikten är att uppföra ett 
industrihotell på Kronobäcks industriområde. 

Avtalet gäller i sex månader och ger företaget ensamrätt att marknadsföra projektet och förhandla 
med kommunen om ett förvärv.

Beslutsunderlag 
KS 2020/127 Tjänsteutlåtande
KS 2020/127 Markanvisningsavtal 
KS 2020/127 Karta
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §221  dnr 2020/121

Remiss -  Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner 
och regioner – Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 
för hållbar utveckling

Beslut 
Remissen överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Dokumentets syfte är att ge vägledning till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och 
regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, integrera och förstärka hållbar 
utveckling samt främja samverkan för att bidra till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen.

Beslutsunderlag 
KS 2020/121 Remiss 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §222  dnr 2020/125

Remiss - Upphävande av allmänna råd om oljehamnar och 
oljedepåer samt allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar

Beslut 
Remissen överlämnas till miljö- och byggchefen för ett eventuellt yttrande. 

Sammanfattning  
Naturvårdsverkets allmänna råd om oljehamnar och oljedepåer gavs ut 1993. Sedan dess har 
verksamheterna och kraven på dessa förändrats. De allmänna råden har därför blivit föråldrade. 
Eftersom Naturvårdsverket har övergått från att ge vägledning genom allmänna råd till andra 
vägledningsformen bör de allmänna råden upphävas. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/125 Remiss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-06-23

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §223  dnr 2020/126

Remiss - Extra medel från Sveriges Geologiska Undersökning för att 
utföra grundvattenutredningar inom Kalmar län. 

Beslut 
Remissen överlämnas till tekniska chefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Sveriges Geologiska Undersökningar har fått extra medel från regeringen för att kartlägga 
grundvattenförhållanden inom kommuner och län. Kalmar län har blivit utvalt till pilotlän. Bilagan 
tillhörande remissen beskriver vilka tjänster som SGU skulle kunna vara behjälpliga med.

Kommunen uppmanas inkomma med önskemål kring grundvattenutredningar vi skulle vilja ha 
utförda, där kartläggning av grundvatten skulle kunna bidra till kvantitets eller kvalitets höjande 
åtgärder.

Beslutsunderlag 
KS 2020/126 Remiss
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