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Plats Sammanträdesrummet Björken

Tid 2020-08-25, Klockan 08:00-11:20

Beslutande Anders Johansson (C)
Jens Robertsson (C)
Robert Rapakko (S)
Lejla Bajraktarevic (S)
Britt-Marie Domeij (M), tjänstgörande ersättare 

Övriga Närvarande Håkan Spärlin (C), ordförande socialnämndens §233
Renée Solstad (S), vice ordförande socialnämndens §233
Jacqueline Doohan (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden §§233, 236
Annelie Gollungnberger, socialchef §233
Magnus Sjöstedt, skolchef §§233, 236 
Fredrik Thunberg, controller §233
Madeleine Sandell, controller §§233-236 
Sara Johansson, ekonomichef §§223-236
Anette Elmgren Pettersson, teknisk chef §§237-242
Henrik Eriksson, plan- och exploateringschef §§237-242
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Jens Robertsson och Lejla Bajraktarevic 

Justering plats och tid Kommunhuset 2020-09-01 

           Underskrifter

Paragrafer 233-242

Sekreterare   ………………………………………….
                 Frida Welin

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

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                   Jens Robertsson         Lejla Bajraktarevic

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-08-25
Datum för anslags uppsättande 2020-09-07
Datum för anslags nedtagande 2020-09-29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §233  dnr 2019/81

Åtgärder med anledning av delårsbokslutet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott delger kommunstyrelsen informationen för vidarebefordran till 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar betydande konsekvenser vid en eventuell nedläggning av 
de icke lagstadgade verksamheterna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att underskott fortfarande kvarstår i barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden men att det prognosticerade underskottet minskar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar samtliga nämnder att fortsätta effektiviseringsarbetet. 

Sammanfattning  
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-23 §213 fick barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med påbörjade och planerade effektiviseringar samt 
att redovisa besparingsåtgärder med konsekvensanalyser. Socialnämnden fick även i uppdrag att 
särskilt utreda möjliga effektiviseringar inom administrationen. 

Dagens sammanträde 
Socialnämndens ordförande Håkan Spärlin (C), vice ordförande Renée Solstad (S), socialchef Annelie 
Gollungberger och controller Fredrik Thunberg informerar om socialnämndens möjliga 
besparingsåtgärder med konsekvensanalyser och effektiviseringsarbete. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jacqueline Doohan (C), skolchef Magnus Sjöstedt och 
controller Madeleine Sandell informerar om barn- och utbildningsnämndens möjliga 
besparingsåtgärder med konsekvensanalyser och effektiviseringsarbete.

Beslutsunderlag 
KS 2019/81 Åtgärdsplan för socialnämnden för budget i balans 
KS 2019/81 Konsekvensanalys vid avveckling av icke lagstadgad verksamhet barn- och 
utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §234  dnr 2019/81

Månadsuppföljning per 31 juli 2020

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson informerar om kommunens månadsuppföljning till och med 31 juli 
2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §235  dnr 2020/84

Budgetberedning 

Beslut 
Ett extra sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott planeras till den 27 oktober 2020 
klockan 08:00. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog oförändrade budgetramar för år 2021 vid sitt sammanträde 2020-06-15. 
Arbetet med 2021 års budget fortsätter under hösten 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §236  dnr 2020/144

Utredning gymnasieskolan

Beslut 
Kommunchefen får i uppdrag att utifrån gymnasieutredningens intentioner utreda möjligheter till 
samarbete och samordning med närliggande gymnasieverksamhet.   

Dagens sammanträde 
Skolchef Magnus Sjöstedt redogör för gymnasieutredningens förslag kring krav på samverkan med 
andra kommuner och kommunchef Fredrik Johansson informerar om möjliga förslag på samverkan 
med Kalmarsunds gymnasieförbund.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §237  dnr 2020/132

Tillståndsansökan enligt miljöbalken angående utökad och ändrad 
verksamhet på fastigheterna Åby 12:3, 12:1 och 5:24

Beslut 
AB CA Cedergren är ett viktigt företag för Mönsterås kommun och kommunstyrelsen ser positivt på 
företagets framtidsplaner. Mönsterås kommun tillstyrker förslaget. 

Sammanfattning  
AB CA Cedergren planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken för utökad och ändrad verksamhet. 
Den planerade utökningen innebär både uppfödning av fler djur och nya verksamhetsgrenar, därför 
söker företaget nytt tillstånd. 

Idag har bolaget 1 430 000 platser för frigående värphöns och 700 000 platser för unghöns, vilket 
motsvarar 17 800 djurenheter jämfört med 24 374 tillståndsgivna djurenheter. Bolaget har ingen 
egen växtodling utan hela åkermarken är utarrenderad. Gödseln levereras till kontrakterad mark 
genom förmedling. Sammanlagt är cirka 80 personer anställda i företaget. 

Ansökan innebär en innebär en ökning till 30 240 djurenheter. Ansökan innebär också äggförädling 
samt ett slakteri och en utbyggnad av förändringskapaciteten i bolaget flispannor. Den planerade 
utbyggnaden ligger inom ”markområde där industriändamål prioriteras” enligt kommunens 
översiktsplan, del 3 inlandet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/132 Tillståndsansökan enligt miljöbalken angående utökad och ändrad verksamhet på            
fastigheterna Åby 12:3, 12:1 och 5:24
KS 2020/132 Yttrande  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §238  dnr 2019/230

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län 2021-
2029

Beslut 
Mönsterås kommun överlämnar följande yttrande till Region Kalmar län. 

Sammanfattning  
Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för Kalmar län tagit fram ett 
aktualiserat förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för perioden 2021-2029 (nuvarande 
program hanterar åren 2017-2025). Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Kalmar 
läns behov av kollektivtrafik, förslag till inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och 
uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås. 

Yttrande 
I inledningen till rapporten framgår att trafikförsörjningsprogrammet är länets viktigaste 
styrinstrument för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken ska i sin tur bidra till en hållbar 
regional utveckling vilket förutsätter en nära samverkan med andra förvaltningar i regionen, länets 
kommuner, Trafikverket, trafikföretag och trafikmyndigheter i hela Sydsverige. 

Remissförslaget har en strak betoning på att länet har en tillväxtmotor (Kalmar) och två regionala 
kärnor (Oskarshamn och Västervik), det är därför viktigt för länets sammanhållning att även övriga 
länet får ta del av kollektivtrafik med god standard och turtäthet. Region Kalmars ambition gällande 
detta behöver framgå tydligare i programmet. Mönsterås kommun vill som exempel lyfta fram 
förbättrade turer mellan Mönsterås via Fliseryd till Högsby. Idag krävs två byten vilket betyder att 
resor kollektivt i detta stråk inte längre bedöms speciellt intressant för många resenärer. Mönsterås 
kommun efterfrågar också hur nuläget ser ut för målen ”Nåbarhet landsbygd” och ”Nåbarhet 
kommunal centralort”. 

Mönsterås kommun ser positivt på att målet att samtliga hållplatser med fler än 20 påstigande per 
vardag och utpekade viktiga bytespunkter ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer år 2029. Det är 
också viktigt att miljön till och från hållplatserna är tillgängliga och trafiksäkra. Idag tvingas till 
exempel resenärer att korsa E22 i plan på flera hållplatser inom Mönsterås kommun. 

Region Kalmar tillsammans med Trafikverket och Mönsterås har under de senaste åren arbetat för en 
BRT-station vid Åsevadsgatan i Mönsterås samhälle. Avsiktsförklaringen tecknad under 2020. Det är 
av stor vikt att denna station kommer till stånd inom de närmsta åren, både ut regionalt som 
kommunalt perspektiv. Platsen har valts ut efter lång dialog och i enlighet med de intentioner 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Trafikverkets och regionens DAR-projekt innebar. I väntan på att projektet ska bli verklighet har 
kommunen redan börjat planera och uppföra nya element i stadsmiljön som den nya stationen 
behöver. Framförallt kan nämnas en upprustning av gatan från centrum till det nya stationsområdet 
som utöver en ny gestaltning även fått en separerad gång- och cykelväg. I närheten av stationen har 
även arbetsplatser/besöksmål uppförts i form av ett kombinerat äldreboende och förskola. 
Programmet bör tydligare redovisa sina ambitioner med en BRT-station vid Mönsterås samhälle. 

Programmet saknar en beskrivning hur en framtida pendeltågstrafik på sträckan Kalmar-Lindsdal-
Rockneby-Ålem-Blomstermåla och norrut ska bli verklighet och när. Mönsterås kommun vill betona 
vikten av en utvecklad, förtätad och snabbare tågtrafik på Stångådalsbanan med ökade 
pendlingsmöjligheter och bättre nåbarhet till och från tillväxtmotorn Kalmar. Under strategiska val 
står aktiviteten att förtäta tågtrafiken med syftet att underlätta pendling men ingenstans i 
programmet nämns hur. 

Programmet nämner att ett nytt biljettsystem som är mer samstämt med grannlänen och södra 
Sverige är på gång. Detta är positivt men tyvärr nämns ingen tidplan. Ett nytt, mer flexibelt och 
samstämmigt biljettsystem för södra Sverige behöver bli verklighet. 

Jämfört med Trafikförsörjningsprogrammet 2017-2025 har formuleringen om att nya bostads- 
verksamhetsområden i första hand ska planeras vid starka busstråk tonats ner i detta förslag. Detta 
ser Mönsterås kommun positivt på då det finns många olika parametrar att ta hänsyn till vid 
planerandet av nya områden. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/230 Remiss – Regionalt trafikförsörjningsprogam för Kalmar län 2021-2029
KS 2019/230 Yttrande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §239  dnr 2020/140

Tillköp av mark Oknö 1:160

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Annika Engman och John Andreas Engman erhåller ca 124 m² av Oknö 1:1 att genom 
fastighetsreglering föra till Oknö 1:160. Köpeskillingen är 5580 kronor. Övriga villkor framgår av 
avtalet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/140 Tjänsteutlåtande
KS 2020/140 Påskrivet avtal
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §240  dnr 2020/139

Tillköp av mark Oknö 1:437

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Katarina Hall erhåller ca 300 m² att föra till Oknö 1:437 genom fastighetsreglering. Köpeskillingen är 
13 500 kronor. Övriga villkor framgår av avtalet.

Beslutsunderlag 
KS 2020/139 Tjänsteutlåtande
KS 2020/139 Påskrivet avtal 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §241  dnr 2020/138

Tillköp av mark Oknö 1:52

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Martina Palmqvist och Jens Rangefelt erhåller ca 339 m² att föra till Oknö 1:52 genom 
fastighetsreglering. Köpeskillingen är 30 510 kronor. Övriga villkor framgår av avtalet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/138 Tjänsteutlåtande
KS 2020/138 Påskrivet avtal 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-08-25

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §242  dnr 2020/137

Tillköp av mark Oknö 1:26

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Kent Andersson erhåller ca 205 m² att genom fastighetsreglering föra till Oknö 1:26. Köpeskillingen är 
14 350 m². Övriga villkor framgår av avtalet.

Beslutsunderlag 
KS 2020/137 Tjänsteutlåtande
KS 2020/137 Påskrivet avtal 

13


	Protokoll förstasida
	Åtgärder med anledning av delårsbokslut
	Beslut KSAU 2020-08-25
Åtgärder med anledning av delårsbokslut

	Månadsuppföljning
	Beslut KSAU 2020-08-25
Månadsuppföljning

	Budgetberedning
	Beslut KSAU 2020-08-25
Budgetberedning

	Utredning gymnasieförbund
	Beslut KSAU 2020-08-25
Utredning gymnasieförbund

	Tillståndsansökan enligt miljöbalken angående utökad och ändrad verksamhet på fastigheterna Åby 12:3, 12:1 och 5:24
	Beslut KSAU 2020-08-25
Tillståndsansökan enligt miljöbalken angående utökad och ändrad verksamhet på fastigheterna Åby 12:3, 12:1 och 5:24

	Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län 2021-2029
	Beslut KSAU 2020-08-25
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Region Kalmar län 2021-2029
	Sida 1
	Sida 2


	Tillköp av mark Oknö 1:160
	Beslut KSAU 2020-08-25
Tillköp av mark Oknö 1:160

	Tillköp av mark Oknö 1:437
	Beslut KSAU 2020-08-25
Tillköp av mark Oknö 1:437

	Tillköp av mark Oknö 1:52
	Beslut KSAU 2020-08-25
Tillköp av mark Oknö 1:52

	Tillköp av mark Oknö 1:26
	Beslut KSAU 2020-08-25
Tillköp av mark Oknö 1:26


