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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §371  

Lagakraftvunna planer och antagna dokument

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Sedan förra plansamrådet har detaljplanen för Grimhult 1:19 vunnit lagakraft. Detaljplan för Tornet 
1, Hamnen 1 och 2 med flera har antagits av kommunfullmäktige. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §372  

Överklagade planer

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
I dagsläget finns inga överklagade planer. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §373  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. Planen 
planeras att antas under våren 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/136 Planhandlingar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §374  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. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/52 Planhandlingar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §375  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 Planhandlingar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §376  dnr 2019/224

Detaljplan Mönsterås 7:1 - Hälsocentral 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om arbetet med detaljplan för Mönsterås 7:1. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/224 Planhandlingar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §377  dnr 2020/94

Ortsanalys Fliseryd 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekt Frida Emtorp redogör för arbetet med ortsanalysen i Fliseryd. Första medborgardialogen 
genomförs digitalt. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/94 Krartövning
KS 2020/94 Swot-analys
KS 2020/94 Känsloövning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §378  dnr 2020/114

Översiktsplan - Mönsterås kommun 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson redogör för arbetet med ny översiktsplan för Mönsterås 
kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §379  dnr 2018/172

Ombyggnation E22 Ålem och Mönsterås  

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson redogör för arbetet med ombyggnation av E22 vid Ålem och 
Mönsterås. 

Beslutsunderlag 
KS 2018/172 Avsiktsförklaring E22 Mönsterås 
KS 2018/172 Modell E22 Mönsterås 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §380  

Prioriteringslista 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om förvaltningens prioriterade arbetsuppgifter. 

Beslutsunderlag 
Prioriteringslista 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §381  

Övrigt 

Beslut 
Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att kraftfullt driva frågan att försöka få till stånd en 
hastighetssänkning. 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschef informerar om att Trafikverket har ändrat hastigheter i Korpemåla och 
presenterar möjliga förslag för att få sänka hastigheterna igen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §382  

Nästa plansamråd

Beslut 
Nästa plansamråd äger rum 2 mars 2021. 

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §383  dnr 2020/228

Ansökan om vägbidrag - Yttre Herrholmarna

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till att vägföreningen uppför en ny bro och 
kommer, om ansökan om bidrag inkommer med kompletta handlingar som följer kommunens 
utdelningspolicy, dela ut medel. Vilket år bidrag delas ut kan arbetsutskottet i detta läge inte uttala 
sig om. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun betalar årligen ut driftsbidrag till enskilda vägar. Utbetalningarna avser dels 
vägar med statligt bidrag och dels vägar med enbart kommunalt bidrag. Totalt underhålls ca 27 mil 
enskilda vägar i kommunen genom dessa driftsbidrag. 

I budgeten för utbetalning av bidrag till enskilda vägar finns det 1 140 000 kronor varav ca 220 000 kr 
finns tillgängligt att dela ut till investeringar avseende enskilda vägar. 

Herreholmarnas vägförening har i brev 2020-10-02 ställt frågan till Kommunstyrelsen om det finns 
möjlighet att få bidrag på 30% av den totala kostnaden att uppföra en ny bro mellan Hovgårdsudden 
och Hemre Herrholmarna. Total kostnad beräknas till ca 1,5 mnkr varav kommunalt bidrag i så fall 
hamnar på 450 000 kr.

Beslutsunderlag 
KS 2020/228 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/228 Ansökningshandlingar för bidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §384  dnr 2020/226

Upphävande av servitut "Lövöbryggan"

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att ansöka om dödning av servituten. 

Sammanfattning  
Sedan 1981 har kommunen haft två servitut på fastigheterna Nyemåla 2:8 och Nyemåla 7:1 vilka ägs 
av Margareta Rikerth i Mörlunda.  På Nyemåla 7:1 utgörs servitutsrätten av ett område för parkering. 
På Nyemåla 2:8 finns sedan gammalt en brygga kallad Lövöbryggan. Den tillkom med hjälp av 
skattebidrag för yrkesfiskarna på Lövö 1937. Bryggan har inte använts till avsett ändamål på mycket 
lång tid och ingen gör anspråk på äganderätten. En utredning från 1966 gjord av Kalmar Läns 
Hushållningssällskap pekar på att äganderätten till bryggan tillfaller markägaren.   Mönsterås 
kommun och markägaren är överens om att servituten inte längre är aktuella och kommunen påtar 
sig ansvar och kostnad för att riva och bortforsla den befintliga bryggan. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/226 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/226 Avtal om rättens upphörande godkänt av markägaren 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §385  dnr 2020/227

Ansökan om vägbidrag - nysträckning  förbättring och 
beläggningsarbeten 2020

Beslut 
Investeringsbidrag tilldelas Lilla Forsa 101, Habbestorp-Krokstorp samt Möckhult. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun betalar årligen ut driftsbidrag till enskilda vägar. Utbetalningarna avser dels 
vägar med statligt bidrag och dels vägar med enbart kommunalt bidrag. Totalt underhålls ca 27 mil 
enskilda vägar i kommunen genom dessa driftsbidrag. Vägar med statligt bidrag ges enligt det 
kommunala reglementet ett kommunalt bidrag på 30 % på den av Trafikverket beräknade totala 
driftkostnaden. Vägar med enbart kommunalt bidrag, längd mellan 100-1000 m, får 3,78 kr/meter 
och år.

Totalt har det betalas ut 920 477 kronor i bidrag i driftbidrag 2020. Beslutet har fattats 19 november 
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning. I budgeten 2020 för utbetalning av bidrag till 
enskilda vägar finns det 1 144 000 kronor vilket betyder att 219 523 kr finns tillgängligt att dela ut till 
investeringar avseende enskilda vägar. I dagsläget finns en lång lista med anmälda projekt, dock 
saknar flertalet av dem kompletta handlingar (ofta finns bara offerter, men inga fakturor eller 
slutredovisningar av projekten) vilket gör att de inte kan komma ifråga för utbetalning. Fem projekt 
bedöms som kompletta och möjliga att dela ut bidrag till enligt kommunens policy från 2010. 

Namn År Totalt projektbelopp Kommunalt bidrag

Lilla Forsa 101 2018 24 495 kr 7349 kr

Habbestorp-Krokstorp 2019 676 290 kr 202 887 kr

Möckhult 2019 13 125 kr 3938 kr

Kråkerum-Jönsö 2019 140 206 kr 42 062 kr

Ålem södra vsf 2019 867 874 kr/313 125kr 260 036kr/93 938kr

Beslutsunderlag 
KS 2020/227 Ansökningshandlingar för de projekt som bedöms möjliga att betala ut bidrag till
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §386  dnr 2020/229

Uppsägning av avtal med FTI

Beslut 
Uppsägningen godkänns. 

Sammanfattning  
Avtal mellan Förpacknings & Tidningsinsamlingen AB och Mönsterås kommun har sedan 1998 
reglerat skötseln mellan parterna för de 17 återvinningsanläggningar som FTI har i kommunen.  
Avtalen har inte varit entydiga och därför vill samhällsbyggnadskontoret nu säga upp avtalen för att 
under 2021 kunna förhandla fram nya avtal som tydligare anger fördelningen av kostnader för 
skötseln. Markupplåtelser som arrende eller markhyra har tidigare saknats men föreslås ingå i ett 
nytt avtal.

Beslutsunderlag 
KS 2020/229 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/229 Uppsägning av avtal med FTI 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §387  dnr 2019/128

Motion - Genomfartsförbud

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning  
Urban Lindgren (SD) föreslår i motion att ett förbud mot motorfordonstrafik på Hamngatan mellan 
Sjögatan och Ängsgatan. Förbudet bör gälla mellan klockan 22:00 och 06:00 för att ge gäster på 
ställplats och i hamnen nödvändig nattvila. 

Yttrande 
Att hålla hamngatan öppen för varuleveranser och transporter och annan trafik bör inte begränsas. 
Åtgärd som genomfartsförbud med farthinder samt kommande utveckling av hamnområdet medför 
att trafiksituationen ses över, eventuella åtgärder kan komma att aktualiseras i samband med detta.  

Beslutsunderlag 
KS 2019/128 Yttrande
KS 2019/128 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §388  dnr 2019/51

Medborgarförslag - Ändring av körriktning

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat med följande yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Göran Schedin föreslås att trafik ska tillåtas i båda riktningarna på 
Kyrkogatan eftersom boende söder om Polisgränd på Storgatan måste efter att ha lastat av varor 
åka runt en stor del av samhället för att återkomma till Polisgränd där infart till torget kan ske.

Yttrande 
Ändring av körriktning medför viss flödesproblematik i detta förslag, trafikflödet i centrum kan 
komma att påverkas. Att öppna upp i båda körriktningar, kan medföra förvirring om Kyrkogatan och 
Polisgränd blir inkörsport till torget. De parkeringsplatser som idag regleras med 15 minuter på 
Kyrkogatan behöver i så fall tas bort. Mönsterås kommun har därför inte för avsikt att ändra 
nuvarande körriktning på Kyrkogatan. 

Dock anser vi att man bör ta förslaget i beaktning och ta med detta vid eventuell trafikflödesanalys i 
framtiden.

Beslutsunderlag 
KS 2019/51 Yttrande 
KS 2019/51 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §Paragrafnr  dnr 2019/97

Medborgarförslag - Hundrastgård

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat med följande yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Klara Hack föreslås att Mönsterås kommun anlägger en 
hundrastgård. 

Yttrande

Samhällsbyggnadsavdelningen förvaltar kommunens offentliga platser. Dessa ska vara tillgängliga 
och inkluderande för alla människor i samhället. Behovet av en allmän hundrastgård finns främst i 
städer där det finns en avsaknad av grönytor och nära natur. För Mönsterås kommuns del finns goda 
möjligheter att nyttja den nära och lättillgängliga natur som finns runt omkring oss. Mönsterås 
kommun har därför inte för avsikt att i dagsläget anlägga och drifta en hundrastgård.

För den hundintresserade i kommunen finns såväl aktiva föreningar och enskilda företag som kan 
erbjuda rastning och underhållning för våra fyrfotade vänner.

Beslutsunderlag 
KS 2019/97 Yttrande 
KS 2019/97 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §Paragrafnr  dnr 2020/208

Motion - Stärk kompetensen i äldreomsorgen

Beslut 
Motionen överlämnas till socialchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Madeleine Rosenqvist (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) föreslås att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen/socialnämnden att analysera behovet av förstärkt 
kompetens i kommunens äldreomsorg och om behov finns planera för en förbättrad tillgång till 
sjuksköterskor i äldreomsorg samt i högre utsträckning låta sjuksköterskor vara med och leda 
arbetet, att kommunens ambition att sträva efter ökad andel undersköterskor i äldreomsorgen samt 
arbetar för att stärka den medicinska kompetensen bland undersköterskor samt att kommunen vid 
sidan om övriga nyckeltal och kvalitetsindikationer i äldreomsorgen samlar in data om medicinsk 
kompetens och samtidigt förmedlar ambitionen att höja denna nivå.  

Beslutsunderlag 
KS 2020/208 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §391  dnr 2020/225

Motion - Informationssäkerhet

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Renée Solstad (S) och Robert Rapakko (S) föreslås att Mönsterås kommun ger 
utbildning digitalt för alla medarbetare och politiker med behov, för att motverka vår exponering för 
social manipulation, bedrägerier, hackning, identitetsstöld och andra former av databrottslighet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/225
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §392  dnr 2020/192

Upphandling av lätt lastbil till VA

Beslut 
Bockara Maskinuthyrning AB tilldelas upphandlingen. 

Sammanfattning  
Upphandling har genomförts av lätt lastbil till VA-avdelningen. Upphandlingen ryms inom befintlig 
budget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §393  dnr Dnr.nr

Information – Ekonomi 2021

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson redogör för kommunledningens föreslagna besparingar inför år 
2021. 
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