
MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida

2020-08-11 1 (11)

Plats Sammanträdesrummet Björken

Tid 2020-08-11, Kl.08:00-10:30

Beslutande Anders Johansson (C)
Jens Robertsson (C)
Åsa Ottosson (M)
Robert Rapakko (S) ej §224

Övriga Närvarande Patrik Byström, kulturchef §224
Anette Elmgren Pettersson, teknisk chef §§225, 227-229, 232
Nina Wallenberg, handläggare §§225, 232
Fredrik Johansson, kommunchef 

Utsedda att justera Jens Robertsson och Åsa Ottosson

Justering plats och tid Kommunhuset 2020-09-07 

           Underskrifter

Paragrafer 224-232

Sekreterare   ………………………………………….
                 Fredrik Johansson

Ordförande   …………………………………….........
                       Anders Johansson

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                   Jens Robertsson          Åsa Ottosson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på 
hemsidan www.monsteras.se

Organ Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-08-11
Datum för anslags uppsättande 2020-09-07
Datum för anslags nedtagande 2020-09-30
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  Ärenden 
                                        

§ 224 Regler för kommunalt anslag till studieförbunden 2020/123
§ 225 Diskussion - Ansökan om bostadsanpassning - Triangeln 7 2020/136
§ 226 Teknikcollege 2022 2020/130
§ 227 Friköp Oknö 1:210 2020/134
§ 228 Detaljplan för Nyemåla 3:125 – Gabriel keramik 2020/113
§ 229 Detaljplan för Tornet 1, Hamnen 1 & 2 m.fl. 2020/37
§ 230 Remissvar -  Styrning och ledning för hållbar utveckling i 

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

2020/121

§ 231 Remiss - SOU 2018:88 LSS-utredningen 2020/135
§ 232 Terrängparkering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-11

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §224  dnr 2020/123

Regler för kommunalt anslag till studieförbunden

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Robert Rapakko (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 

Sammanfattning  
2020-05-28 §56 antog kultur- och fritidsnämnden Regler för Mönsterås kommun gällande anslag till 
studieförbunden. Anslagen till studieförbunden från Mönsterås kommun syftar bland annat till att 
främja särarten i den egna kommunen kulturverksamhet enligt de av kommunen antagna kulturmål 
och planer samt att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet, med 
omfattande spridning i hela kommunen.  Regler för Mönsterås kommun gällande anslag till 
studieförbunden syftar till att förtydliga avsikten med anslagen samt att utbetalning sker efter 
redovisad verksamhet. Reglerna träder i kraft 1 januari 2021. 

Dagens sammanträde 
Kulturchef Patrik Byström informerar om de av kultur-och fritidsnämnden antaga Regler för 
Mönsterås kommun gällande anslag till studieförbunden. 

Beslutsunderlag 
KFN 2020-05-28 §56
KFN 2020/41 Regler för Mönsterås kommun gällande anslag till studieförbunden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-11

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §225  dnr 2020/136

Ansökan om bostadsanpassning - Triangeln 7 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Handläggare Nina Wallenberg informerar om en inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
på Triangeln 7. Arbetsutskotten diskuterar ärendet och alternativa lösningar innan vidare beslut tas. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/136 Tjänsteutlåtande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-11

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §226  dnr 2020/130

Teknikcollege 2022

Beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att arbeta vidare med ärendet i enlighet med arbetsutskottets 
diskussion. 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-10 §59 att föreslå kommunstyrelsen att inte 
teckna nytt avtal med Teknikcollege när nuvarande avtal löper ut 2021-12-31. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att Mönsteråsgymnasiet ska vara en del av Teknikcollege 
Östra Småland under nuvarande avtalsperiod som sträcker sig fram till 2021-12-31. I dagsläget 
finansierar de sex deltagande kommunerna en processledare för Teknikcollege. Det kostar Mönsterås 
kommun 110 000 kronor/år. Hultsfred kommun kommer att lämna Teknikcollege, troligtvis även 
Högsby. Kostnaden för kvarvarande kommuner kommer således att stiga. Oskarshamn, Vimmerby 
och Västervik har meddelat att det kommer fortsätta med Teknikcollege. 

Deltagande i Teknikcollege medför mycket administrativt arbete. Mer lokalt stöd har också önskats 
av Teknikcollegeorganisationen. Det är viktigt för Mönsteråsgymnasiet att ha ett nära samarbete 
med näringslivet i kommunen. Det ligger i linje med det uppdrag skolan har enligt läroplanen. Barn- 
och utbildningsnämnden har ett samverkansavtal med Industrins Ostkustcentrum som lägger 
grunden för ett gott samarbete. 

Beslutsunderlag 
BUN 2020-06-10 §59

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-11

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §227  dnr 2020/134

Friköp Oknö 1:210

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Avtal har upprättats med Susanne Lindh, om köp av fastigheten Oknö 1:210. Köparen har tomträtt på 
fastigheten och tomträtten upphör i och med att köpet genomförs. Köpeskillingen är 566 666 kronor. 
Övriga villkor framgår av handlingen. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/134 Tjänsteutlåtande
KS 2020/134 Avtal
KS 2020/134 Kartöversikt

6



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-11

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §228  dnr 2020/113

Detaljplan för Nyemåla 3:125 – Gabriel keramik

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Planområdet är beläget i Timmernabben. Området avgränsas i norr av Sjögången (lokalgata), i väst av 
Strandavägen, i söder av Nyemåla 3:14 och i öst av Timmernabbeviken. Syftet detaljplanen är att 
utöka markanvändningen från att främst varit industriändamål till ändamålet för bostäder, 
äldreboende, centrumverksamhet och läggare verksamheter. Syftet är även att reglera befintlig 
utfyllnad som deponi, för att denna ska kunna styckas av från industrifastigheten inför en försäljning 
eller utveckling av den senare. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Frida Emtorp informerar om arbetet med detaljplanen för Nyemåla 3:125

Beslutsunderlag 
KS 2020/113 Informationsblad samråd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-11

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §229  dnr 2020/37

Detaljplan för Tornet 1, Hamnen 1 & 2 m.fl.

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Planområdet är beläget centralt i Mönsterås tätort, direkt norr om hamnbassängen. Dagens 
verksamhet inom området omfattar bland annat Swedish DLA Agro AB, restaurang, turistservice, 
konsthall och verkstad/MC försäljning. Planens syfte är att möjliggöra att inre hamnområdet blir en 
välintegrerad del av Mönsterås centrum med ett förtätat område för bostäder, vårdbostäder och 
centrumverksamhet. Planen syftar också till att säkerställa allmänhetens kontakt med havet genom 
att ett område på 8-10 meter närmast vattnet planläggs som allmän plats. Genom förslaget skapas 
förutsättningar för en mer attraktiv stadsmiljö med ökat inslag av liv och rörelse kring hamnområdet. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Frida Emtorp informerar om detaljplan för Tornet 1, Hamnen 1 &2 m.fl. som är utskickad 
på granskning mellan 8 juli och 16 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/37 Informationsblad granskning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-11

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §230  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 
Mönsterås kommun har inget att erinra i stort på programmet och tillstyrker utan kommentar. 

Sammanfattning  
Den svenska kommittén SIS/TK 588/AG 03, Hållbara städer och samhällen, har utarbetat det förslag 
till svensk nationell standard som presenteras i denna remiss. Avsikten är att förslaget ska fastställas 
och ges ut som svensk standard. Den slutgiltiga standarden kan i vissa delar komma att avvika från 
förslaget beroende på resultatet av den svenska remissbehandlingen. För att kunna fastställas som 
svensk standard ska standarden vara förenlig med svensk lagstiftning.  Standarden betonar vikten av 
partnerskap över sektors- och landsgränser för att lösa stora samhällsutmaningar, och det faktum att 
Agenda 2030 utgör ett heltäckande ramverk som kan tex. bidra till en ökad förståelse av såväl 
uppkomst som konsekvenser av utmaningar såsom Covid-19.

Beslutsunderlag 
KS 2020/121 Yttrande
KS 2020/121 Remiss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-11

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §231  dnr 2020/135

Remiss - SOU 2018:88 LSS-utredningen 

Beslut 
Remissen överlämnas till socialchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Socialdepartementet har översänt SOU 2018:88 LSS-utredningen för synpunkter. Senaste den 12 
november 2020 ska synpunkterna överlämnas till Socialdepartementet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/135 Missiv
KS 2020/135 Remiss – SOU 2018:88 LSS-utredningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-11

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §232  

Terrängparkering

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. Arbetsutskottet beslutar att mer information om 
terrängparkering ska publiceras på kommunens digitala forum. 

Dagens sammanträde 
Handläggare Nina Wallenberg informerar om terrängparkering. Information angående 
terrängparkering har satts på bilar som felparkerat i terräng. Området är reglerat i lagen. Vid de 
ställen kommunen anser att det ska finnas möjlighet att parkera i terräng ska en skylt sättas upp. 
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