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Beslutande Anders Johansson C
Jens Robertsson C
Åsa Ottosson M
Robert Rapakko S
Lejla Radovic S

Övriga Närvarande Ellen Nordström, Länsstyrelsen i Kalmar län §338
Tommy Gustafsson, Länsstyrelsen i Kalmar län §338
Joakim Holm, kommunekolog §338
Anette Elmgren Petersson, teknisk chef §§338-341
Thomas Nilsson, utredare §339
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 
 

Utsedda att justera Åsa Ottosson och Lejla Radovic 

Justering plats och tid Digital justering 

           Underskrifter

Paragrafer 338-342

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

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

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 2020-11-03
Datum för anslags uppsättande 2020-11-26
Datum för anslags nedtagande 2020-12-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §338  dnr 2020/215

Naturreservat vid Sandbäckhult 

Beslut 
Diskussionen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning  
Ellen Nordström och Tommy Gustavsson från Länsstyrelsen i Kalmar län informerar tillsammans med 
kommunekolog Joakim Holm och teknisk chef Anette Elmgren Petersson om arbetet med att bilda ett 
naturreservat vid Sandbäckhult. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/215 Gränsförslag naturområde 
Beslut beredningsorganet för skogliga frågor 2020-10-02
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §339  dnr 2020/200

Välkomstskyltar E22 Mönsterås 

Beslut 
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att, hos länsstyrelsen, ansöka om tillstånd för välkomstskyltarna 
enligt bilagda handlingar och sätta upp skyltarna våren 2021. 

Sammanfattning  
Reklam och Display har på uppdrag av tekniska kontoret upprättat ett förslag till välkomstskyltar 
utmed väg E22, enligt bilagda handlingar. Välkomstskyltarna är fasta skyltar (ej digitala) med 
belysning. Skylten i norr placeras på privat mark och skylten i söder (alternativ 1) på kommunal 
mark. Den privata markägaren har godkänt placeringen. Till skyltarna kommer E.on att dra fram 
elanslutningar.

Investeringskostnaden är beräknad till 500 000 kr och den årliga driften, exklusive 
kapitalkostnader till 20 000 kr. Den årliga driftskostnaden är dock beroende av hur många 
gånger som ”evenemangsskylten” ska bytas. Tillståndsgivande myndighet är länsstyrelsen i 
Kalmar län.

Beslutsunderlag 
KS 2020/200 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/200 Ansökan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §340  dnr 2020/193

Ansökan till kommunstyrelsen i Mönsterås om bidrag till ett utegym 
i Patabygden 

Beslut 
Ansökan om bidrag till utegym avslås. 

Sammanfattning  
Ingrid Wåhlin, Styrelsemedlem Patabygdens samhällsförening ansöker om bidrag från 
kommunstyrelsen för att bygga ett utegym i Patabygden. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/193 Ansökan om bidrag till utegym 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §341  dnr 2020/183

Taxor 2021 - Tekniska förvaltningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxa 2021 gällande grävtillstånd. 

Sammanfattning  
Den föreslagna taxan för grävtillstånd på allmän mark behöver på grund av felräkning revideras inför 
fastställande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/183 Taxor 2021 tekniska förvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §342

Inriktningsbeslut med anledning av den ökade smittspridningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta uppdaterade arbetsformer för den politiska organisationen med 
anledning av den ökande smittspridningen.

Sammanfattning  
I mars i år gjordes en överenskommelse om den politiska organisationen under pandemin mellan 
partierna som är representerade i kommunfullmäktige. Under sommaren har smittspridningen 
minskat men nu ökar smittspridningen igen och vi behöver anpassa arbetsformerna. Följande 
arbetsformer föreslås för det fortsatta arbetet.

1. Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna behålls oförändrade och uppmanas 
fortsätta sitt viktiga arbete. Deltagande via länk skall väljas i första hand och är obligatoriskt 
för icke tjänstgörande politiker. Krävs fysiskt deltagande skall en lokal användas som 
möjliggör att tillräckliga avstånd kan hållas mellan ledamöterna. 

2. Så långt det är möjligt behålls systemet som innebär att nämnder och styrelser fattar beslut 
om sin egen verksamhet. Skulle situationen förändras kan kommunens krisledningsnämnd 
aktiveras. 

3. Arbetet i tjänstemannastaben fortsätter och samtliga partiers gruppledare ska fortsatt få 
regelbunden lägesbeskrivning från hela kommunkoncernen via länk eller e-post. 

4. Beslut som behöver tas med anledning av situationen skickas till alla gruppledare.

5. Övriga möten, besök och resor bör minimeras och i så stor utsträckning som möjligt ersättas 
med digitala alternativ om detta är möjligt.

6. I enlighet med gruppledarnas överenskommelse kommer kommunfullmäktige fortsätta 
genomföras med 27 ledamöter istället för ordinarie 49. Fördelningsnyckeln är baserad på 
ordinarie antalet mandat. Majoriteten har med denna modell 14 mandat, 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har 9 mandat och Sverigedemokraterna har 4 
mandat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande
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