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Plats Digitalt möte via Microsoft Teams

Tid 2020-12-15, Klockan 08:00-10:40

Beslutande Anders Johansson C
Jens Robertsson C
Åsa Ottosson M
Robert Rapakko S
Lejla Radovic S §§ 394-396, 402-407 

Övriga Närvarande Sara Johansson, ekonomichef § 394 
Anneli Nielsen, miljö- och byggchef § 395
Emma Aminder, miljöinspektör § 395 
Anette Elmgren Petersson, teknisk chef § 396-407
Christine Dahlgren, miljösamordnare § 396
Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef §§ 397-404
Joakim Holm, kommunekolog §§ 400-401
Erik Innerstedt, gatuingenjör § 402 
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera Åsa Ottosson och Robert Rapakko 

Justering plats och tid Digital justering  

           Underskrifter

Paragrafer 394-407

Sekreterare   Frida Welin
                 

Ordförande  Anders Johansson
                       

Justerande   Åsa Ottosson                        Robert Rapakko                 
                

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-15
Datum för anslags uppsättande 2021-01-07
Datum för anslags nedtagande 2021-01-29
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Ärenden 
                                        

§ 394 Månadsuppföljning
§ 395 Serveringstillstånd Timmernabbens båtsällskap
§ 396 Information - Energirådgivning 2021-2023 2020/232
§ 397 Ansökan om bostadsanpassning - Triangeln 7 2020/136
§ 398 Uppförande av mobilmast Mölstad 24:1 2020/230
§ 399 Byte av mark - Råsnäs 1:1 och Mölstad 24:1 2019/216
§ 400 Ansökan om strandskyddsdispens - Mölstad 24:1 2020/233
§ 401 Ansökan om strandskyddsdispens - Häggemåla 1:26 2020/234
§ 402 Upphandling vinterväghållning
§ 403 Medborgarförslag - Badplats Timmernabben 2019/153
§ 404 Motion - Ny trafiklösning för ökad säkerhet vid 

Ljungnässkolan
2019/142

§ 405 Yttrande över förslag till digital agenda för Kalmar län 
2021–2022

2020/212

§ 406 Övriga frågor
§ 407 Upphandling slamtömning enskilda brunnar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §394  dnr 2019/81

Månadsuppföljning 2020-11-30

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson redogör för månadsuppföljning per 2020-11-30. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §395  

Serveringstillstånd Timmernabbens Båtsällskap 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte ompröva beslutet. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-13 § 70 att bevilja Timmernabbens Båtsällskap med villkoren 
att föreningens styrelse under 2020 gör kunskapsprov och därefter ska varje nyvald styrelsemedlem 
under sitt första år som ledamot genomföra kunskapsprovet. Båtsällskapet ska även anmäla varje 
serveringstillfälle senast två veckor innan till tillsynsmyndigheten. Timmernabbens Båtskällskap har 
därefter i skrivelse bett kommunstyrelsen att ompröva beslutet. 

Styrelsen som verksamhetsutövare är ansvariga för alkoholserveringen. Det innebär att styrelsen ska 
ha kunskap om sin verksamhet och vad det innebär för var och en. Alkohollagen är en 
skyddslagstiftning med stränga straff om det begår oegentligheter. Därför anser kommunstyrelsen 
att hela styrelsen, som kan bli personligt ansvariga, behöver ha kunskap om vad servering av alkohol 
innebär. 

Hela styrelsen ska göra kunskapsprovet men kommunen kräver endast att en ska få godkänt resultat 
för att styrelsens ska få sitt tillstånd. Detta för att få styrelsen att läsa på och utbilda sig inom 
alkohollagstiftningen och dess intentioner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande
Skrivelser från Timmernabbens Båtsällskap
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §396  dnr 2020/232

Information - Energirådgivning 2021-2023

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att Mönsterås kommun ska delta i energirådgivning med 
programperioden 2021-2023. 

Dagens sammanträde 
Teknisk chef Anette Elmgren Petersson och miljösamordnare Christine Dahlgren informera om 
kommunens arbete med energirådgivning. Mönsterås samverkar med andra kommuner i länet och 
från om med 2021 går projektet in i en ny programperiod.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §397  dnr 2020/136

Ansökan om bostadsanpassning - Triangeln 7 

Beslut 
Ombyggnation av badrum inom befintlig boyta, ljudisolering av sovrumsgolv på ovanvåningen där 
förälder sover samt möjlighet till förvaring av hjälpmedel beviljas. 

Sammanfattning  
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit för att kunna ljudisolera och möjliggöra för 
sökande att kunna vistas i bostaden utefter sökandes fysiska och psykiska behov. Ansökan om en 
tillbyggnad av hus med cirka 45 kvadratmeter har inkommit. 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning 
till en bostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för sökande. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som 
erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag 2019:983. 

Dagens sammanträde 
Handläggare Nina Wallenberg redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/136 Tjänsteutlåtande
KS 2020/136 Skrivelse från sökande 
KS 2020/136 Förslag på utbyggnad, ritning  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §399  dnr 2020/230

Uppförande av mobilmast Mölstad 24:1 

Beslut 
Förslaget avslås. Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson får i uppdrag att undersöka om det är möjligt 
att placera masten på vattentornet. 

Sammanfattning  
Hi3G Access har ansökt om lov för att uppföra en telemast och en teknikbod på fastigheten Mölstad 
24:1 mellan E22 och södra änden av hästsportanläggningen Strokkur. Masten är 48 meter hög och 
har inga staglinor, teknikboden är cirka 6 kvadratmeter och 2,8 meter hög. 

Masten är tänkt att placeras i kanten av en dunge med lövträd och belastar inte några andra 
markanspråk. Platsen ligger cirka 70 meter utanför kommunens kulturminnesprogram och en mast 
har alltid viss inverkan på landskapsbilden. En förutsättning för ett godkännande bör vara att ett 
arrendeavtal upprättas med företaget. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/230 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/230 Kartbilaga 
KS 2020/230 Avtalsförslag 
KS 2020/230 Skrivelse gällande strålning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §399  dnr 2019/216

Byte av mark - Råsnäs 1:1 och Mölstad 24:1

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun har hos Kammarkollegiet ansökt om tillstånd att tillfälligt få åsidosätta Stiftelsen 
N.J. och Anna Nilssons minnes försäljningsförbud. Kammarkollegiet har avslagit ansökan. 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson redogör för ärendet.  

Beslutsunderlag 
KS 2019/216 Beslut Kammarkollegiet
KS 2019/216 Mail Kammarkollegiet gällande försäljningsförbud 
KS 2019/216 Värdering del av Råsnäs 1:1 och Mölstad 24:1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §400  dnr 2020/233

Ansökan om strandskyddsdispens - Mölstad 24:1

Beslut 
Ärendet bordlägges tills dess att beslut gällande placering av masten är fattat. 

Sammanfattning  
Hi3G Access AB ansöker om strandskyddsdispens för uppförande av anläggning för det allmänna 
mobilnätet på fastigheten Mölstad 24:1. Anläggningen består av en teknikbod samt ett 
fackverkstorn. Bodens byggnadsarea är ca 8 m2. Tornet har en höjd av 48 meter och fundamentets 
byggnadsarea är ca 15 m2. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/233 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/233 Mölstad 24:1 Karta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §401  dnr 2020/234

Ansökan om strandskyddsdispens - Häggemåla 1:26

Beslut 
Ansökan beviljas. 

Sammanfattning  
Klaus Medrow ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten 
Häggemåla 1:26. Tillbyggnadens byggnadsarea är 29 m2. Fastigheten ligger inom riksintresse för 
naturvård.

Beslutsmotivering
I miljöbalken 7 kap 18 c § anges de förutsättningar som gäller för att strandskyddsdispens ska 
beviljas. Bedömningen är att särskilda skäl finns för att bevilja dispens från 
strandskyddsbestämmelserna eftersom:

 Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften

 Åtgärden bedöms inte väsentligt försämra livsvillkoren för djur- och växtlivet eller förhindra 
allmänhetens tillgång till området.

I ett beslut om strandskyddsdisens ska även anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som 
tomt, en s k tomtplatsavgränsning. Tomtplatsavgränsningen syftar till att bestämma gränsen mellan 
det område där verksamhetsutövaren får inrätta en privat zon och det område allmänheten har 
möjlighet att använda. Tomtplatsavgränsningen i detta ärende bifogas.

Övriga upplysningar
Eventuella åtgärder som riskerar att påverka särskilt skyddsvärda träd ska samrådas med 
Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag 
KS 2020/234 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/234 Häggemåla 1:26 Ritning 
KS 2020/234 Häggemåla 1:26 Karta 
KS 2020/234 Häggemåla 1:26 Tomtplatsavgränsning 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §402  dnr 2020/249

Information – Upphandling vinterväghållning 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson och gatuingenjör Erik Innerstedt informerar om förberedelser 
inför kommande upphandling av vinterväghållning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §403  dnr 2019/153

Medborgarförslag - Badplats Timmernabben 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anse motionen besvarad med följande yttrande: 

Sammanfattning  
I ett medborgarförslag inskickat av styrelsen i Timmernabbens samhällsförening föreslås att 
Mönsterås kommun förskönar och säkrar ”ångbåtsbryggan” i Timmernabbens hamn. 

Yttrande 
Under 2021 kommer reparation av flytbryggan ske. När det gäller betongfundamentet längst ut på 
bryggan har dykare samt besiktningsman analyserat möjligheter till åtgärder. Deras bedömning är att 
fundamentet inte är av akut behov av lagning utan istället bör stängas av och besiktas var tredje år 
för att säkerställa att fara inte uppkommer. Att restaurera fundamentet bedöms innebära en kostnad 
på flera hundratusen kronor. Medel som de närmaste åren behövs bättre på annat håll i kommunen.   

Kommunen har under november månad köpt in 2 soffor som kommer skänkas till Timmernabbens 
båtsällskap med syftet att de ska ställas upp i Timmernabbens hamn. Sofforna är gjorda av Bengt 
Johansson i Nyebo. 

Kommunen har även under hösten 2020 gett Timmernabbens båtsällskap möjlighet att utöka sitt 
arrende i Timmernabbens hamn med ångbåtsbryggan flytbrygga.

Angående önskemål om badplats vid bryggan är det inte att rekommendera med tanke på 
närliggande båttrafik. Båttrafik är också huvudsyftet med hela området. Dessutom ligger Danska 
varvets badplats med en lång fin brygga ut i havet bara några hundra meter söderut. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/153 Yttrande
KS 2019/153 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §404  dnr 2019/142

Motion - Ny trafiklösning för ökad säkerhet vid Ljungnässkolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt tilldela 
samhällsbyggnadsavdelningen uppdraget att se över trafiksituationen vid Kaptensvägen och 
Ljungnäsvägen och genomföra en översyn för säkra skolvägar på Ölandsgatan och Åsgärdsgatan för 
att främja trafiksäkerheten. 

Att förlägga tung trafik från Kaptensvägen till Blanka ängars väg rekommenderas inte då förskolan nu 
är belägen i östra delen av Blanka ängars väg. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Robert Rapakko (S), föreslås att en gata för tung trafik via Kaptensvägen och 
Blanka ängars väg utreds, att belysningen på Blanka ängars väg och Kaptensvägen förstärks samt att 
arbetet med säkra skolvägar fortsätter med översyn av Ölandsgatan och Åsgärdsgatan. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/142 Yttrande 
KS 2019/142 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §405  dnr 2020/212

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

Beslut 
Mönsterås kommun överlämnar följande synpunkter över digital agenda för Kalmar län. 

 Generellt är två år en mycket kort tid för en agenda
 Insats 1.2.2: Kommunerna har kommit olika långt i den digitala infrastrukturen vilket kan 

innebära avsevärda investeringskostnader för de som inte är framme. 
 I de punkter där Kalmar Science Park är samordnare är det viktigt att hela länet är med och 

att Kalmar Science Park finns representerade för alla kommunerna
 Under 3.3.1 nämns ett specifikt verksamhetssystem vid namn. Förslagsvis tas detta bort och 

att fokuseringen ligger på ”sammanhållen journalföring”
 Utmaningen med bredbandsinfrastruktur: Kommunerna har satsat olika mycket på 

bredbandsinfrastruktur. Även om fokus ligger på att få en färdig infrastruktur bör de 
kommuner som satsat stora belopp kunna få del av en eventuell finansiering.

Sammanfattning  
Digital agenda för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under länet regionala 
utvecklingsstrategi ”Klimat att växa i” och visar på 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 fram till år 2022. 
Handlingsprogrammet är uppdelat i fem temaområden där en temaområdesansvarig, tillsammans 
med arbetsgrupp eller dialogpartners, har drivit arbetet inom respektive område. 

Mönsterås kommun är positiva till den digitala agendan och anser att den kan vara ett viktigt 
instrument i arbetet att ytterligare stärka vår regions konkurrenskraft. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/212 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/212 Remiss – Digital agenda för Kalmar län 2021-2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §406  

Övriga frågor 

Beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att undersöka möjligheterna att placera ut ved vid kommunens 
grillplatser. 

Dagens sammanträde 
Robert Rapakko (S) föreslår att avverkade träd från kommunens mark placeras vid grillplatser för att 
kunna användas som ved. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-15

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §407  dnr 2020/250

Upphandling slamtömning enskilda brunnar

Beslut 
Arbetsutskottet godkänner att upphandlingen publiceras. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun behöver upphandla slamtömning av enskilda brunnar. 
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