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Plats Teams

Tid 2020-11-17, Kl.08:00-10:00

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

Övriga Närvarande Magnus Sjöstedt, skolchef §§343-344
Patrik Byström, kultur- och fritidschef §345
Sara Johansson, ekonomichef §346
Anette Elmgren Petersson, teknisk chef §§347-351
Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef §§347-350
Ronnie Björkström, VA- och renhållningschef §351
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Åsa Ottosson och Lejla Radovic 

Justering plats och tid Digital justering  

           Underskrifter

Paragrafer 343-360

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 2020-11-17
Datum för anslags uppsättande 2020-11-27
Datum för anslags nedtagande 2020-12-19
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  Ärenden 
                                        

§ 343 Högskolecentrum 2020/209
§ 344 Barn- och utbildningsnämndens reglemente 2018/166
§ 345 Kultur- och fritidsplan 2021-2024 2020/141
§ 346 Månadsuppföljning
§ 347 Avgränsningssamråd Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2020/218
§ 348 Skötselavtal för Korpemåla vägförening 2020/203
§ 349 Försäljning Ingemåla 5:102 2020/211
§ 350 Anvisningar för grävning i allmän mark 2020/217
§ 351 MIFO- Fas 2 (Metodik för undersökningInventering av 

Förorenade Områden)  Kushagsslätten provtagningsplan 
201023

2020/214

§ 352 Förfrågan om bidra till att stödja Grannsamverkan 2020/207
§ 353 Remiss - Informationshanteringsplan miljö- och 

byggnadsnämnden
2020/213

§ 354 Remiss - Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och 
tillhörande miljökonsekvensutredning

2020/204

§ 355 Remiss - Digital agenda för Kalmar län 2021–2022 2020/212
§ 356 Remiss - Vattenförvaltning 2021-2027 2020/205
§ 357 Medborgarförslag - Kommunal skogsträdgård 2020/178
§ 358 Motion - Övergångsställen vid förskolor, skolor och 

fritidshem mm
2020/185

§ 359 Rapportering av icke verkställda beslut 2020 2020/103
§ 360 Övriga frågor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §343  dnr 2020/209

Högskolecentrum

Beslut 
Ärendet bordlägges. 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2020-10-14 §81 att kommunfullmäktige beslutar om 
att avveckla Högskolecentrum. Barn- och utbildningsnämnden önskar behålla budget i sin helhet för 
att kunna utveckla samarbetet med de lokala företagen. 

Beslutsunderlag 
BUN 2020-10-14 §81
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §344  dnr 2018/166

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 

Beslut 
Ärendet bordlägges. 

Sammanfattning  
Med anledning av barn- och utbildningsnämnden förslag i beslut 2020-10-14 §81 att avveckla 
Högskolecentrum behöver nämndens reglemente revideras. 

Beslutsunderlag 
KS 2018/166 Reglemente barn- och utbildningsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §345  dnr 2020/141

Remiss - Kultur- och fritidsplan 2021-2024

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsplan 2021-2024. 

Sammanfattning  
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag på kultur- och fritidsplan för åren 2021-2024. 
Syftet med planen är att formulera en gemensam vilja kring kommunens kultur- och fritidsfrågor, ta 
tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till 
utveckling. Planen ersätter tidigare kulturplan och skolkulturplan och gäller till dess att en ny plan 
fastställs. Åtgärder genomförs huvudsakligen inom kultur- och fritidsnämndens ram. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/141 Kultur- och fritidsplan 2021-2024
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §346  dnr 2019/81

Månadsuppföljning 2020-10-31

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Ekonomichef Sara Johansson redogör för månadsuppföljning per 31 oktober 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §347  dnr 2020/218

Avgränsningssamråd fördjupad översiktsplan Nybro stad 

Beslut 
Mönsterås kommun avstår från att yttra sig då få eller inga större mellankommunala frågor berörs. 

Sammanfattning  
Nybro kommun arbetar just nu med att revidera den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad och 
vill samråda avgränsningen av hållbarhetsbedömningen av fördjupad översiktsplan med 
grannkommuner. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/218 Avgränsningssamråd 
KS 2020/218 Bilaga 1. Målområden 
KS 2020/218 Bilaga 2. Geografisk avgränsning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §348  dnr 2020/203

Skötselavtal för Korpemåla vägförening

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Skötsel- och nyttjanderättsavtal har upprättats med Korpemåla vägförening. Föreningen åtar sig 
skötsel av hela området som redovisas på den i avtalet bilagda kartan mot att föreningen får 
tillgodogöra sig det gagnvirke som uppkommer. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/203 Tjänsteutlåtande
KS 2020/203 Avtal godkänt av Korpemåla vägförening 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §349  dnr 2020/211

Försäljning Ingemåla 5:102

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Svensk Fastighetsförmedling har upprättat ett köpekontrakt för Ingemåla 5:102 med John Johansson 
och Linnéa Johansson. Köpeskillingen är 225 000 kronor. Övriga villkor framgår av köpet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/211 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/211 Köpekontrakt godkänt av köparna 
KS 2020/211 Översiktskarta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §350  dnr 2020/217

Anvisningar för grävning i allmän mark

Beslut 
Arbetsutskottet ställer sig positivt till revideringen av kommunens anvisningar för grävning i allmän 
mark. 

Sammanfattning  
Gator, parker och annan allmän platsmark kan användas till anläggningar (exempelvis allmännyttiga 
underjordiska ledningar) som är till nytta för kommunens invånare. Såväl gator och parker som dess 
anläggningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Trafiken ska flyta utan störningar 
liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar. Ibland leder kraven från olika 
intressenter till konflikter och frågor. De flesta grävningar innebär också någon form av störning 
avseende trafiksäkerhet och framkomligt. Återställning av grävningar kan också, även om de utförs 
på ett tekniskt riktigt sätt, medföra att den planerade livslängden på beläggningen förkortas och 
därmed ökar kostnaden för det framtida kommunala underhållet.

Idag funkar tyvärr inte processen med grävtillstånd optimalt. I många fall ansöker inte ledningsägare 
innan de gräver, eller rapporterar när de grävt klart. Detta har resulterat i att det finns hål i 
kommunens gator och vägar som inte rapporteras in till Tekniska förvaltningens 
Samhällsbyggnadsavdelning som ansvarar för kommunens gator för kommunstyrelsens räkning.

För att komma till bukt med problemet föreslås tre åtgärder. 

1. E-tjänst lanseras 1/1 2021. Endast ansökningar via e-tjänsten beviljas. Därmed får 
gatuingenjören bättre överblick över ansökningarna, och sannolikheten ökar att alla sökande 
lämnar kompletta ansökningar. 

2. Ny taxa för 2021. Idag finns ingen taxa kopplat till grävtillstånd. Varken för avgifter eller 
viten. Genom detta ökar sannolikheten att anvisningarna för grävtillstånd följs. 

3. Nya reviderade anvisningar för grävtillstånd. I de nya anvisningarna tydliggörs 
ansvarsfördelningen mellan ledningsägare som vill gräva och kommunen som markägare och 
väghållare. 

Det kommer också krävas ett arbete internt inom kommunen för att komma till rätta med problemet 
då även kommunala ledningsägare inte i full utsträckning meddelar när grävning i allmän mark sker.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Det är viktigt för kommunens roll som väghållare och ansvarig för de allmänna platserna att det är 
ordning och reda, och att ansvarig nämnd och tjänsteman har information om var det grävs så 
intressen kan samordnas och återställning ske på ett korrekt sätt.  

Beslutsunderlag 
KS 2020/217 Tjänsteutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §351  dnr 2020/214

MIFO- Fas 2 (Metodik för undersökningInventering av Förorenade 
Områden)Kushagsslätten provtagningsplan 201023

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att återkomma med redovisning av resultatet av 
undersökningen när den är slutförd. 

Sammanfattning  
Kushagsslätten är ett område i Mönsterås tätort som tidigare använts som deponi och idag till stor 
del är ett rekreationsområde med dagvattendamm. En MIFO fas 2-undersökning ska genomföras för 
den nedlagda deponin. För området har sedan tidigare en MIFO 1 tagits fram. Avrop sker för 
utförande mot ramavtal och konsultföretaget AFRY (ÅF-Infrastructure AB)

Beslutsunderlag 
KS 2020/214 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/214 Provtagningsplan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §352  dnr 2020/207

Förfrågan om bidrag till att stödja Grannsamverkan

Beslut 
Förfrågan överlämnas till kommunchefen för handläggning och beslut. 

Sammanfattning  
Grannsamverkan har ansökt om 5000 kronor i bidrag från Mönsterås kommun. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/207 Förfrågan om bidrag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §353  dnr 2020/213

Remiss - Informationshanteringsplan miljö- och byggnadsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker planen. 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt förslag på ny informationshanteringsplan för synpunkter. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/213 Remiss – Informationshanteringsplan miljö- och byggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §354  dnr 2020/204

Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och 
tillhörande miljökonsekvensutredning

Beslut 
Remissen överlämnas till miljöchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av kommunens synpunkter på förslag till uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning. Synpunkter ska meddelas 
myndigheten senast 30 april 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/204 Remiss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §355  dnr 2020/212

Begäran om yttrande över förslag till digital agenda för Kalmar län 
2021–2022

Beslut 
Remissen överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Digital agenda för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under länets regionala 
utvecklingsstrategi – Klimat att växa i och visar på de prioriterade mål och insatser som i samverkan 
hjälper länets aktörer att på bästa sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Den definierar de 
digitala utmaningarna och möjligheter som bedöms ha stor betydelse för länet och fram till och med 
år 2022. Synpunkter på handlingsprogrammet ska lämnas till Region Kalmar län senast 18 januari 
2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/212 Remiss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §356  dnr 2020/205

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027

Beslut 
Remissen överlämnas till miljöchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 
torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Dessa förslag samråds under sex månader 1 november 2020 – 
30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast 30 
april 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/205 Remiss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §357  dnr 2020/178

Medborgarförslag - Kommunal skogsträdgård

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till teknisk chef för yttrande.  

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Lars Engström med flera föreslås att Mönsterås kommun anlägger en 
skogsträdgård på minst 500 m2. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/178 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §358  dnr 2020/185

Motion - Övergångsställen vid förskolor, skolor och fritidshem mm 

Beslut 
Motionen överlämnas till teknisk chef för yttrande.  

Sammanfattning  
I motion inskickad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att Mönsterås aktivt agerar och föreslår 
Trafikverket att göra en översyn av övergångsställen och där behov föreligger förbättrar 
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter vid kommunens förskolor, skolor och fritidshem där 
Trafikverket ansvarar för vägnätet samt att kommunen gör en översyn av övergångsställen och där 
behov föreligger förbättrar trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter vid kommunens förskolor, 
skolor, fritidshem där kommunen ansvarar för vägnätet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/185 Motion
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §359  dnr 2020/103

Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 3 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att lägga rapporteringen av icke verkställda 
beslut 2020, kvartal 3 till handlingarna. 

Sammanfattning  
Två beslut är avslutade av annan anledning utan att verkställas, samt ett beslut med avbrott i 
verkställigheten har avslutats av annan anledning. Fyra beslut med avbrott i verkställigheten har på 
nytt verkställts. Därmed finns två beslut som ännu inte är verkställda, samt sju beslut med avbrott i 
verkställigheten. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/103 Rapportering av icke verkställda beslut 2020, kvartal 3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-17

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §360  

Övriga frågor 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om att presentkort för 200 kronor på Mönsterås Handel 
är inköpta till samtliga medarbetare. 

Kommunalråd Anders Johansson informerar om träd som tagits ner vid Långehäll. 
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