
MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida

2020-09-08 1 (22)

Plats Sammanträdesrummet Björken, Mönsterås kommunhus 

Tid 2020-09-08, Klockan 08:00-12:15

Beslutande Anders Johansson (C) ej §244
Jens Robertsson (C)
Åsa Ottosson (M)
Robert Rapakko (S)
Lejla Radovic (S)
Ann Petersson (C) §§243-253
Lars Johansson (S) §§243-253

Övriga Närvarande Anneli Nielsen, miljö- och byggchef §§
Anette Elmgren Pettersson, teknisk chef §§243-253, 263
Henrik Eriksson, plan- och exploateringschef §§243-253
Frida Emtorp, planarkitekt §§243-253
Sara Johansson, ekonomichef §§254-255
Sofia Brissman, budgetekonom §§254-255
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Åsa Ottosson och Lejla Radovic 

Justering plats och tid Digital justering 

           Underskrifter

Paragrafer 243-263

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

Ordförande   …………………………………….........          …………………………………….........
                       Anders Johansson           Robert Rapakko §244

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                 Åsa Ottosson         Lejla Radovic

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-08
Datum för anslags uppsättande 2020-09-25
Datum för anslags nedtagande 2020-10-25
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §243  

Lagakraftvunna planer och antagna dokument

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Plan- och exploateringschef Henrik Eriksson informerar om lagakraftvunna planer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §244  

Överklagade planer

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Anders Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 

Dagens sammanträde 
2020-05-18 §30 antog kommunfullmäktige detaljplan för del av Grimhult 1:19. Beslutet har 
överklagats till mark- och miljödomstolen.  

Beslutsunderlag 
BN 2020/91 Överklaganden till mark- och miljödomstolen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §245  dnr 2020/37

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

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Frida Emtorp informerar om arbetet med detaljplan för Tornet 1, Hamnen 1 &2 med 
flera. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/37 Granskningsutlåtande
KS 2020/37 Planbeskrivning 
KS 2020/37 Plankarta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §246  dnr 2019/224

Detaljplan Mönsterås 7:1 - Hälsocentral 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde 
Plan- och exploateringschef Henrik Eriksson informerar om arbetet med detaljplan för Mönsterås 7:1. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §247  dnr 2019/136

Detaljplan för del av Råsnäs 1:1

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Frida Emtorp informerar om arbetet med detaljplan för del av Råsnäs 1:1. Planförslaget 
innehåller 20 tomter inför granskningsskedet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §248  dnr 2020/52

Detaljplan Korpemåla 1:139 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Frida Emtorp informerar om arbete med detaljplan för Korpemåla 1:139. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §249  dnr 2020/113

Detaljplan för Nyemåla 3:125 – Gabriel keramik

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
KS 2020/113 Planbeskrivning
KS 2020/113 Samrådsredogörelse 
KS 2020/113 Plankarta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §250  dnr 2020/94

Ortsanalys Fliseryd 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Plan- och exploateringschef Henrik Eriksson informerar om arbetet med ortsanalysen i Fliseryd. 
Första arbetsmötet har genomförts, arbetet för styrgruppen startar i september. Medborgardialoger 
kommer att genomföras i november och mars och projektet slutredovisas i maj 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/94 Kallelse styrgrupp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §251  dnr 2020/114

Översiktsplan - Mönsterås kommun 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Plan- och exploateringschef Henrik Eriksson informerar om arbetet med att ta fram en projektplan 
för arbetet med en ny översiktsplan för Mönsterås kommun. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/114 Projektutkast
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §252  

Regionalt cykelstråk 

Beslut 
Plan- och exploateringschef Henrik Eriksson får i uppdrag att ta fram ett förslag på cykelstråk genom 
Mönsterås kommun. 

Sammanfattning  
Region Kalmar planerar för ett sammanhållet och säkert turiststråk längst kusten i Kalmar län. 
Regionen har bett Mönsterås kommun att ta fram förslag på sträckning. Förutsättningen är att skapa 
en cykelled som binds samman genom befintliga vägar, därför är fokus att lokalisera de missade 
länkarna och de bästa dragningarna för stråket. 

Beslutsunderlag 
Projektplan – Cykelväg längt Kalmar läns ostkust 
Förslag på sträckning Mönsterås 
Förslag på sträckning Kalmar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §253  

Prioriteringslista 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Plan- och exploateringschef Henrik Eriksson informerar om förvaltningens prioriterade 
arbetsuppgifter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §254  dnr 2020/84

Budgetberedning 

Beslut 
Kommunstyrelse, miljö- och byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta 
fram förslag på besparingar på 3 % till budget 2021. Förslagen ska redovisas till kommunstyrelsen 
arbetsutskott senast den 6 oktober 2020. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson informerar om arbetet med kommunens budget för år 2021. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behöver ta fram ett förslag på hur effektiviseringskrav och 
besparingar ska fördelas. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §255  dnr 2020/160

Inköpscentralen/gemensamt e-handelssystem 

Beslut 
Mönsterås kommuns inriktning är att gå med i inköpscentralens gemensamma e-handelssystem. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson informerar om arbetet med en gemensam inköpscentral och e-
handelssystem tillsammans med Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Målet är 
att upphandla varor, tjänster, byggentreprenad på ett sådant sätt att kommuninvånarna, 
medarbetarna och övriga intressenters krav på offentlig service uppfylls till lägsta möjliga kostnad. 
Kommunen bör utse en projektledare som driver projektet och ska säkra upp övriga resurser som 
behövs vid uppstart så som ekonomi och IT. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/160 Presentation inköpscentralen/gemensamt e-handelssystem 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §256  dnr 2019/98

Anslutning till Sydarkivera

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige 

Att anta förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya 
förbundsmedlemmar och ekonomi. 

Att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2021. 

Att finansiering av Mönsterås kommuns del av Sydarkiveras kostnader för 2021 sker genom att 
360 000 kronor belastar kommunledningskontoret.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen i Mönsterås kommun beslutade 2019-05-07 §69 att ge kommunalråd Anders 
Johansson (C) och kommunchef Fredrik Johansson i uppdrag att underteckna 
anslutningsöverenskommelse och avsiktsförklaring med Sydarkivera. 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 1 januari 2015. Sydarkivera är en gemensam 
arkivorganisation som har till uppgift att bevara information digitalt för framtida generationer åt 
förbundsmedlemmarna. För en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande arbetet med 
förbättrade rutiner i den löpande verksamheten en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder 
därför förbundsmedlemmarna utbildning samt råd och stöd. En förutsättning för att ta del av 
förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från IT-system är att Sydarkivera 
förbundsstyrelse utses till arkivmyndighet. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/98 Tjänsteutlåtande
KS 2019/98 Förbundsordning följebrev
KS 2019/98 Beslut Sydarkivera förbundsfullmäktige 2019-04-05
KS 2019/98 Reviderad verksamhetsplan 2020 med budget och plan för 2021-2022 Sydarkivera  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §257  dnr 2020/165

Arkivreglemente 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anta Arkivreglemente för Mönsterås 
kommun att gälla från 2021-01-01 tills vidare. 

Genom detta reglemente upphävs Arkivreglemente för Mönsterås kommun antaget av 
kommunfullmäktige 1993-03-18 §30. 

Sammanfattning  
Information behövs både idag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då 
behövs noggrann planering och säker förvaring. Kommunerna har ansvar för att 
verksamhetsinformationen bevaras och görs tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig 
informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen 
1991:446 samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I arkivreglementet finns särskilda 
bestämmelser för Mönsterås kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd av 16 § 
arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och gäller oavsett hur information 
lagras, struktureras och förmedlas. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/165 Arkivreglemente för Mönsterås kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §258  dnr 2020/143

Måldokument -  En snabbstart för sydöstra Sverige - Framtidens 
hållbara transportsystem

Beslut 
Mönsterås kommun ställer sig bakom måldokumentet. 

Sammanfattning  
Region Kalmar län har översänt måldokumentet ”En snabbstart för sydöstra Sverige – Framtidens 
hållbara transportsystem” som tagits fram i syfte att framföra mål och förankra fortsatt process inför 
kommande beslut om nationell plan och budget. 

Region Kalmar har utrett vilka lösningar som skulle vara möjliga för regionens transporter och vill 
arbeta för en satsning på upprustning av de regionala järnvägarna (Stångådalsbanan och Tjustbanan). 
Detta skapar förutsättningar för en väl fungerande kollektivtrafik mellan Kalmar och Linköping, 
Västervik och Linköping. I kombination men ny hybridteknik, leder satsningen till fullgoda fossilfria 
transporter både för person- och för godstransporterna. Satsningen förbättrar dessutom 
pendlingsmöjligheterna så att matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb underlättas. 

Upprustningen av banorna kan starta i närtid, med mycket kort varsel, när behovet av 
sysselsättningsåtgärder bedöms vara som störst. Region Kalmar län är beredd att ta beslut om 
medfinansiering av den långsiktiga lösningen tillsammans med Trafikverket i kommande nationell 
plan. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/143 Måldokument – En snabbstart för sydöstra Sverige – Framtidens hållbara 
transportsystem 
KS 2020/143 Följebrev och sändlista 

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §259  dnr 2020/141

Remiss - Kultur- och fritidsplan 2021-2024

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetskott överlämnar följande synpunkter till kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning  
Kultur- och fritidsnämnden har översänt förslag på kultur- och fritidsplan 2021-2024 för yttrande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att kultur- och fritidsnämnden bör förtydliga att planen inte 
gäller för hela kommunens verksamhet utan bara verksamhet som nämnden har rådighet över. 
Alternativt bör nämnder komplettera med kultur- och fritidsverksamhet som lyder under andra 
nämnder och göra planen kommunövergripande. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/141 Remiss – Kultur- och fritidsplan 2021-2024
KS 2020/141 Remissmissiv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §260  dnr 2020/107

Remissvar - Förslag till Strategi för smart specialisering i Kalmar län 
2021–2027

Beslut 
Mönsterås kommun ställer sig bakom förslaget till strategi men vill komplettera med följande 
synpunkter till region Kalmar län. 

Yttrande  
 Regionstyrelsen beslutade den 13 maj 2020 att remittera förslag till strategi för smart 

specialisering i Kalmar län 2021-2027. 
 Mönsterås kommun ställer sig positiv till att ha en strategi för smart specialisering för vår 

region och anser att den kan vara ett viktigt instrument i arbetet att ytterligare stärka vår 
regions konkurrenskraft. 

 Mönsterås kommun ställer sig positiv till valet att göra bioinnovation till vårt första 
specialiseringsområde. 

 För att ge dokumentet med styrka bör strategin kopplas till andra strategier, så som 
regionala utvecklingsstrategin. 

 Dokumentet beskriver att akademiska funktioner och partners bygger på dialog med ett 
lärosäte. Mönsterås kommun anser att fler lärosäten kan lyftas eftersom det finns flera 
akademier som är viktiga för länet. 

 Vid beskrivning av den industriella omställningen anser Mönsterås kommun att det är av 
betydelse att beskriva att näringen som hör till kunskapsområdet står för en betydande del 
av Kalmar läns export och sysselsätter ungefär en tredjedel av invånarna och består av en 
sammansättning av både stora företag i länet samt väldigt många mindre företag, inte sällan 
underleverantörer till de större. Dessa företag har dessutom stor tillväxtpotential. Nuvarande 
skrivning om kunskapsområdet är alltför enklad och beskriver inte att det idag finns företag 
som kommit långt i sin utveckling och har både ställt om till en hållbar produktion, 
automatiserad och använder digital teknik när det är möjligt, vid sidan av företag som är mitt 
i omställningsarbetet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/107 Tjänsteutlåtande
KS 2020/107 Remiss – Förslag till smart specialisering i Kalmar län 2021-2027
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §261  dnr 2020/101

Organisation Räddningstjänsten

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna organisationsförändringen gällande räddningstjänsten. 

Sammanfattning  
Som en följd av att det finns nära samverkan mellan kommunens säkerhetssamordnare och 
räddningstjänsten finns det fördelar med att flytta organisationen för räddningstjänsten från tekniska 
förvaltningen till kommunledningsförvaltningen. 

Räddningstjänsten i Mönsterås har samverkan med räddningstjänsterna i Högsby och Oskarshamn. 
Båda dessa organisationer ligger organisatoriskt under kommunledningsförvaltningen och 
kommunchefen. 

Förändringen har diskuterats i enighet mellan kommunchef, teknisk chef och räddningschef i enighet. 
Riskanalys och MBL förhandling har genomförts i enighet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/101 Tjänsteutlåtande
KSAU 2020-05-12 §158
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §262  dnr 2020/103

Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 2

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporten av icke verkställda beslut 
2020, kvartal 2 till handlingarna. 

Sammanfattning  
Rapporten innehåller nio beslut. Fyra beslut är avslutade av annan anledning utan att verkställas. 
Därmed finns fyra beslut som ännu inte är verkställda, samt ett beslut med avbrott i verkställighet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/103 Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 2
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-09-08

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §263  dnr 2020/145

Förändringar i tekniska förvaltningens  organisation

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna förändringarna av tekniska förvaltningens organisation. 

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen innefattar i dagens organisation fem avdelningar. Förvaltningens avdelningar 
sorterar rakt under teknisk chef. Synpunkter har framkommit från plan- och exploatering och teknisk 
service att det behövs en tydligare tråd i samhällsbyggnadsprocessen, från idé  och planering vidare 
till anläggande och därefter drift. Även att dela på skattefinansierad verksamhet från taxefinansierad 
verksamhet. 

Berörda chefer på plan- och exploatering och teknisk service har också uttryckt att arbetsbördan kan 
fördelas på ett bättre sätt om plan- och exploateringschefen tar över gata/service då avdelningen 
efter omorganisationen hösten 2019 tappade bygglovsenheten och ansvaret mot byggnadsnämnden. 
I medarbetarundersökningen kan det också utläsas att teknisk service är en väldigt stor avdelning för 
en chef och att medarbetarna inte är nöjda. Chefen har en viktig roll och måste ha en möjlighet att 
bedriva ett närvarande och aktivt ledarskap. En förutsättning för detta är att arbetsgruppen inte är 
för stor (max 25 personer är målet 2022). 

För att får en bättre organisation och tydlighet har teknisk chef sammanfattningsvis beslutat att: 

- Flytta gata/service från teknisk service till plan- och exploatering. 
- Teknisk service upphör och avdelningen byter namn till VA/renhållning och 

samhällsbyggnadsavdelningen. 
- Gata/service byter namn till gata och park. 
- Titeln för plan- och exploateringschefen ändras till samhällsbyggnadschef. 
- Titeln för chef teknisk service ändras till VA- och renhållningschef. 

Förändringen har informerats och diskuteras med samtlig personal på båda avdelningarna. 
Riskanalyser och MBL förhandlingar är genomförda med Vision och Kommunal Mönsterås. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/145 Tjänsteutlåtande
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