
MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida

2020-11-24 1 (14)

Plats Sammanträdesrummet Björken

Tid 2020-11-24, Kl.08:00-10:15

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

Övriga Närvarande Sara Johansson, ekonomichef §361
Anette Elmgren Petersson, teknisk chef §§362-366, 369
Thomas Nilsson, utredare §§362, 369
Joakim Holm, kommunekolog §362
Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef §§365-366
Johanna Hallström, områdeschef LSS §367
Robert Nyqvist, Industrins Ostkustcentrum 
Fredrik Johansson, kommunchef
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Åsa Ottosson och Lejla Radovic 

Justering plats och tid Digital justering 

           Underskrifter

Paragrafer 361-370

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 2020-11-24
Datum för anslags uppsättande 2020-11-30
Datum för anslags nedtagande 2020-12-22

1

http://www.monsteras.se/


MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida

2020-11-24 2 (14)

 

Ärenden 
                                        

§ 361 Reglemente intern kontroll 2020/221
§ 362 Natur- och kulturcentrum Emån 2020/222
§ 363 Riktlinjer uteserveringar på allmänplats 2020/81
§ 364 Anvisningar för grävning i allmän mark 2020/217
§ 365 Uppsägning tomträtt Hamnen 1 2020/223
§ 366 Vägunderhållsavtal Arise AB 2020/220
§ 367 Remissvar - SOU 2018:88 LSS-utredningen 2020/135
§ 368 Remiss - Konsekvenser av begränsningar av allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar
2020/219

§ 369 Rivning Tornet 1 2020/224
§ 370 Samarbete IOC

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §361  dnr 2020/221

Reglemente intern kontroll

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för intern kontroll samt 
riktlinjer för intern kontroll. 

Sammanfattning  
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. 
Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som övrig personal 
samverkar. En god intern kontroll ska tillse att: 

 Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket bland annat 
innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att 
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till kommunens mål. 

 Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om kommunens 
verksamheter vilket innebär att nämnder har tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver 
ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av kommunens prestationer avseende 
kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om kommunens verksamhet och 
resursanvändning. 

 Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, interna regelverk samt 
ingångna avta med olika parter. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/221 Tjänsteutlåtande
KS 2020/221 Reglemente intern kontroll 
KS 2020/221 Riktlinjer för intern kontroll 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §362  dnr 2020/222

Natur- och kulturcentrum Emån

Beslut 
Tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen får i uppdrag att, hos länsstyrelsen, ansöka 
om LONA-stöd till projektledning, för att under 2021 utreda hur ”Emåns natur- och kulturcenter” kan 
utformas och hur både investeringar och framtida drift kan finansieras. 

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att skapa ett naturum på Jungnerholmarna i Fliseryd. Förvaltningen har arbetat med 
utredningen under försommaren och hösten. Naturvårdsverkets handläggare kontaktades i juni 
och vid en förnyad kontakt i början av oktober kom ett nytt besked från verket; en helt ny policy 
och nya riktlinjer avseende naturum ska formuleras. Den geografiska spridningen i Sverige och 
de ekonomiska förutsättningarna ska också utredas. Naturvårdsverket kommer i första hand att 
ta hand om de statliga naturumen och det är ytterst osäkert om naturum som drivs av 
kommuner och stiftelser kommer att få några bidrag i framtiden. Idag är det årliga bidraget cirka 
350 000 kronor. På grund av ovanstående har Naturvårdsverket lämnat negativa besked till tre 
förfrågningar i Sverige, bland annat Jungnerholmarna.

Med anledning av dessa ändrade förutsättningar, träffade tjänstepersoner vid tekniska 
förvaltningen och kommunledningskontoret den 10 november tjänstepersoner på 
Emåförbundet (minnesanteckningar bifogas). Parterna var överens om att föreslå att ett natur- 
och kulturcenter ska skapas istället för ett naturum och om Naturvårdsverkets nya riktlinjer 
möjliggör ett naturum i framtiden så kan eventuellt detta center bli ett naturum. Emåförbundet 
anser också att förbundet kan vara huvudman för ”Emåns natur- och kulturcenter”. Mönsterås 
kommun kommer att bjudas in till Emåförbundets styrelsemöte i januari 2021 för att diskutera 
bland annat huvudmannaskapet.

För att planera hur ”Emåns natur- och kulturcenter” ska utformas, vilka investeringar som krävs 
och hur en hållbar och långsiktig drift kan finansieras med mera bildades en arbetsgrupp vid 
mötet med Emåförbundet. Arbetsgruppen behöver en projektledning under 2021. Vid kontakter 
med länsstyrelsens handläggare för LONA-bidrag, finns möjligheter att söka stöd för en första 
etapp, som kan bestå av projektledning. Det sökta bidraget kan medfinansieras av 
Emåförbundet och egen tid. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Beslutsunderlag 
KS 2020/222 Tjänsteutlåtande
KS 2020/222 Minnesanteckningar Möte 2020-11-10 Natur- och kulturcentrum
KS 2020/222 Karta natur- och kulturcentrum
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §363  dnr 2020/81

Riktlinjer uteserveringar på allmänplats

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anta Råd och riktlinjer för uteserveringar 
inom Mönsterås kommun. 

Sammanfattning  
I Mönsterås kommun finns dokumentet Råd och riktlinjer för uteserveringar på gårdsgatan mellan 
Åsevadsgatan och Torggatan samt på Torget i Mönsterås köpings centrum. Dokumentet antogs 2002 
av dåvarande byggnadsnämnden. KSAU gav 2020-04-14 tekniska förvaltningen uppdraget att ta fram 
förslag på nya råd & riktlinjer för uteserveringar på allmän platsmark.

Syftet med de nya råd och riktlinjerna för uteserveringar är att kunna bidra till att skapa en öppen 
och attraktiv gatumiljö, där serveringar samspelar med bebyggelsemiljö på ett harmoniskt, 
inspirerande och tryggt sätt. Det syftar också till att förenkla processen för sökande, och kan bidra till 
en snabbare och enklare ärendehantering.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2020-10-13 §65 för utredning kring vilka datum 
riktlinjerna ska gälla.

Beslutsunderlag 
KS 2020/81 Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §364  dnr 2020/217

Anvisningar för grävning i allmän mark

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå anta 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 framkomlig. Återställning av grävningar kan också, även om de utförs 
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 fungerar 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 med Tekniska förvaltningens 
samhällsbyggnadsavdelning som ansvarar för kommunens gator för kommunstyrelsens räkning. För 
att komma till bukt med problemet föreslås tre åtgärder. 

1. E-tjänst införs 2021-01-01. Endast ansökningar via e-tjänsten beviljas. 
2. Ny taxa för 2021. Idag finns ingen taxa kopplad till grävtillstånd. Varken för avgifter eller 

viten. 
3. Nya reviderade anvisningar för grävtillstånd. I den nya anvisningar tydliggörs 

ansvarsfördelningen mellan ledningsägare som vill gräva och kommunen som markägare och 
väghållare. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/217 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/217 Anvisningar för grävning i allmän mark 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §365  dnr 2020/223

Uppsägning tomträtt Hamnen 1

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås säga upp tomträtten på Hamnen 1 som innehas av Swedish DLA Agro AB. 
Rätten upphör 2025-09-01.  

Sammanfattning  
Fastigheten kommer enligt en ny detaljplan att användas för bostäder. Tomträttshavaren har att 
lämna fastigheten i avstädat skick och med byggnader och all övrig, sig tillhörande egendom, 
avflyttad. Någon skyldighet för fastighetsägaren att lösa in tomträttshavarens egendom föreligger 
inte. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/223 Uppsägning tomträtt Hamnen 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §366  dnr 2020/220

Vägunderhållsavtal Arise AB

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Arise AB har sedan 2011 ett anläggningsarrende avseende vindkraftverk på några av kommunens 
fastigheter i Skälleryd och Skäppentorp. 

I arrendeavtalet villkor punkt 4.7 anges det att ett vägunderhållsavtal ska upprättas för de skogsvägar 
som företaget och kommunen gemensamt nyttjar. Avtalet ska fördela löpande underhållskostnader 
efter det faktiska nyttjandet av vägarna. Arise AB och samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett 
förslag till vägunderhållsavtal. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/220 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/220 Avtal för vägunderhåll inklusive karta över aktuella vägar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §367  dnr 2020/135

Remiss - SOU 2018:88 LSS-utredningen 

Beslut 
Remissvaret överlämnas till Socialdepartementet. 

Sammanfattning  
Socialdepartementet har översänt SOU 2018:88 LSS-utredningen för synpunkter. Mönsterås kommun 
lämnar bland annat följande synpunkter: 

Mönsterås kommun ställer sig positiva till en ny LSS-lagstiftning och anser att den blir tydligare och 
med lättöverskådlig med indelade kapitel. Mönsterås kommun delar i stort utredarens förslag. 

Mönsterås kommun ställer sig i grunden positiva till insatsen personlig service och boendestöd men 
problematiserar innehållet och önskar ett förtydligande gällande den bredd och omfattning som 
insatsen medför. Mönsterås kommun är däremot kritisk till insatsen kontaktperson och framhåller 
komplexiteten med insatsen och vad det kan få för negativa konsekvenser för den enskilde. 
Mönsterås kommun vill istället se ett större ansvar från kommunerna att hitta lämpliga alternativ till 
insatsen inom ramen för andra insatser inom LSS-lagen. 

Mönsterås kommun ställer sig positiva till att Försäkringskassan blir ensam huvudman för personlig 
assistans och vill även se att Försäkringskassan tar ansvar för de första 20 timmarna för personlig 
assistans. 

Mönsterås kommun anser att tidsperspektivet är allt för snävt och menar att det kommer bli svårt 
för kommunerna att hinna göra alla de förberedelser som krävs för att kunna bedriva en verksamhet 
av god kvalitet innan 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
SN 2020-11-18 §166
KS 2020/135 Remiss 
KS 2020/135 Remissvar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §368  dnr 2020/219

Remiss - Konsekvenser av begränsningar av allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar

Beslut 
Mönsterås kommun ställer sig bakom de nya föreskrifterna. 

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Kalmar län har skickat remiss på lokala föreskrifter gällande konsekvensutredning 
över föreskrifter om begränsning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom 
Kalmar län för att motverka spridning av det nya coronaviruset. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/219 Remiss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §369  dnr 2020/224

Rivning Tornet 1

Beslut 
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att genomföra projektet och anta Alvinssons AB som 
totalentreprenör för projektet samt att entreprenaden enligt följande förslag. 

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen har infodrat anbud för rubricerad rivning inom ramavtal för 
entreprenadtjänster. Entreprenaden omfattar rivning och bortforsling av samtliga byggnadsdelar 
inom fastigheten samt krossning av riven betong. Tippavgifter ingår i offererat pris. Rivningslov är 
beviljat för projektet. Beräknad starttid och etablering beräknas ske efter nyår och entreprenadtiden 
är beräknad till 8 veckor med färdigställande 2021-03-01. 

Kostanden för genomförande av projektet: 
Entreprenadkostnad 1 492 000 kronor 
Tillkommande oförutsedda utgifter     108 000 kronor 
Summa 1 600 000 kronor 

Förslag till finansiering 
Markkonto 12130 1 600 000 kronor 

Beslutsunderlag 
KS 2020/224 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/224 Rivningsbeskrivning Tornet 1
KS 2020/224 Offert rivning silobyggnad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-11-24

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §370  dnr 2020/209

Samarbete Industrins Ostkustcentrum 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Robert Nyqvist, Industrins Ostkustcentrum (IOC) informerar om aktuella projekt och om framtida 
samarbete med kommunen. 
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