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  Ärenden 
                                        

§ 76 Ansökan om strandskyddsdispens - Svartö 1:33 2021/76
§ 77 Ledningsrätt Häggemåla 2021/97
§ 78 Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och 

tillhörande miljökonsekvensutredning
2020/204

§ 79 Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 2020/205
§ 80 Verksamhetsplan folkhälsa 2021-2022 2021/67
§ 81 Försäljning av industritomt, Kronobäck 12:3 

Företagshotell
2021/69

§ 82 Medborgarförslag - Belysningsstolpar Mastvägen 2020/105
§ 83 Motion - Pendlarparkering E22 2020/39
§ 84 Motion - GC-bana Skogskyrkogården 2020/12
§ 85 Motion - Gång- och cykelväg Mönsterås - Oknö 2020/119
§ 86 Inventering och riskklassning av nedlagda deponier i 

Mönsterås kommun(MIFO). Revidering av 
prioriteringslista

2021/63

§ 87 Försäljning Nyemåla 1:46 2021/70
§ 88 Tillfällig ramökning för BUN 2021 2020/84
§ 89 Budget för extra controller 2020/84
§ 90 Utveckling, förbättring av delårsrapport
§ 91 Budget 2022, Ekonomisk flerårsplan 2023-2024 2021/96
§ 92 Flytt av tjänst från tekniska förvaltningen till 

kommunledningsförvaltningen
2021/98

§ 93 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Föreningen för 
bluesfestival

2021/89

§ 94 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - 
Reumatikerföreningen

2021/90

§ 95 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Epilepsiföreningen 2021/82
§ 96 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Neuro Kalmar 2021/88
§ 97 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Forsabygdens 

ortfiskeförening
2021/18

§ 98 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Civilförsvarförbundet 
avd. Mönsterås

2021/92

§ 99 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Föreningen bastubad 
i Häggemåla

2021/79

§ 100 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Svartö 
byvårdsförening

2021/80

§ 101 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Lövö byalag 2021/83
§ 102 Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Tålebo 

badhusförening
2021/85

§ 103 Ansökan om evenemangsbidrag - Mönsterås cruisers 2021/94
§ 104 Motion - Parkeringssituationen i Mönsterås kommun 2020/240
§ 105 Medborgarförslag - Ålemskrysset vid E22 2021/3
§ 106 Medborgarförslag - Minnessten veteraner 2021/12
§ 107 Medborgarförslag - Förbättringar Jungnerholmarna 2021/13
§ 108 Medborgarförslag - Hastighetssänkning Blomstermåla 2021/8
§ 109 Medborgarförslag - Trafiksituationen Nyemåla 

bostadsrättsområde i Timmernabben
2021/46

§ 110 Medborgarförslag - Ändrad hastighet Blomstermåla 2021/16
§ 111 Remiss - Extra medel från SGU 2021/60
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§ 112 Remiss - Utveckling av regler om klimatdeklaration av 
byggnader

2021/61

§ 113 Remiss- Förstudie om användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska materiel och metoder.

2021/55

§ 114 Remiss - Förslag till åtgärdsprogram för vimma och id 2021/74
§ 115 Remiss - Valkretsindelning vid 2022 års val till 

regionfullmäktige
2021/73

§ 116 Remiss - Revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för 
miljömålen

2021/72

§ 117 Remiss - Betänkande skadereglering vid en radiologisk 
olycka

2021/71

§ 118 Remiss - Strandskyddsutredningen
§ 119 Remiss - Skogsutredningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §76  dnr 2021/76

Ansökan om strandskyddsdispens - Svartö 1:33

Beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens på Svartö 1:33 beviljas. 

Sammanfattning  
Jenny Lundén har ansökt om strandskyddsdispens för att ersätta befintlig förrådsbod med likvärdig 
byggnad. 

Beslutsmotivering 
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.

Befintlig förrådsbyggnad står på tomtmark i anslutning till en båtbrygga. Den nya byggnaden kommer 
att ha samma användningsområde som den befintliga, det vill säga förvaring av segel, båtmotor och 
liknande. 

I ett beslut om strandskyddsdispens 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 bifogas detta beslut.

Beslutsunderlag 
KS 2021/76 Tjänsteutlåtande
KS 2021/76 Ansökan om strandskyddsdispens
KS 2021/76 Kartutdrag 
KS 2021/76 Tomtplatsavgränsning 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §77  dnr 2021/97

Ledningsrätt Häggemåla 

Beslut 
Mönsterås Stadsnät får tillstånd att söka ledningsrätter på stamnätet i Häggemålaområdet. 

Sammanfattning  
Mönsterås Stadsnät behöver söka ledningsrätter för stamnätet i Häggemålaområdet. Detta för att 
säkerställa läget på stamfibern i området med tillhörande kanalisation. En sammanhållen ansökan 
görs i området för att hålla nere Lantmäteriets kostnad men förrättningar görs troligen i etapper 
utifrån överenskommelse med Lantmäteriet. Om Lantmäteriet tillåter etappindelning, påbörjas 
förläggning med etapp 1 som sträcker sig från kanalen norr om Ödebo till och med kommungränsen 
mot Kalmar. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/97 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/97 Kartbilaga
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §78  dnr 2020/204

Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och 
tillhörande miljökonsekvensutredning

Beslut 
Yttrandet överlämnas till Havs- och vattenmyndigheten. 

Sammanfattning  
Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av synpunkter på förslag till uppdaterat åtgärdsprogram 
för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/204 Yttrande
KS 2020/204 Remissmissiv 
KS 2020/204 Miljökonsekvensbeskrivning uppdaterat åtgärdsprogram havsmiljön
KS 2020/204 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön rapport
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2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §79  dnr 2020/205

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027

Beslut 
Yttrandet överlämnas till Vattenmyndigheten. 

Sammanfattning  
Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, miljökonsekvensnormer och en delförvaltingsplan med åtgärder mot vattenbrist 
och torka, inför vattenarbetet 2021-2027. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 
2020-30 april 2021. 

Ärendets behandling
Om någon tidigare behandling av ärendet finns redogör du för den här. 

Dagens sammanträde 
Miljö- och byggchef Anneli Nielsen och kommunekolog Joakim Holm redogör för förslaget till 
yttrande.

Beslutsunderlag 
KS 2020/205 Yttrande
KS 2020/205 Remiss 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §80  dnr 2021/67

Verksamhetsplan folkhälsa 2021-2022

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhetsplan för folkhälsoarbetet för åren 2021-2022. 

Dagens sammanträde 
Folkhälsosamordnare Ambjörn Thunberg redogör för förslaget till folkhälsoarbetets verksamhetsplan 
för åren 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/67 Verksamhetsplan folkhälsa 2021-2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §81  dnr 2021/69

Försäljning av industritomt, Kronobäck 12:3 Företagshotell

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Make Invest AB förvärvar enligt föreliggande avtal 6500 m² industrimark på Kronobäcks 
industriområde. Köpeskillingen är satt till 439 000 kronor. Avsikten är att uppföra ett företagshotell. 
Företaget erbjuds att arrendera marken fram till dess att fastighetsbildningen är klar. Se KS 2021/68. 
Övriga villkor framgår i avtalet

Beslutsunderlag 
KS 2021/69 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/69 Avtalsförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §82  dnr 2020/105

Medborgarförslag - Belysningsstolpar Mastvägen 

Beslut 
Kommunstyrelsen förslås anse medborgarförslaget besvarat med följande yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Maria Pedersen förslås att Mönsterås sätter upp belysningsstolpar på 
Mastvägen. 

Yttrande
Gång- och cykelbanan mellan Mastvägen och Strandavägen är inte belyst idag men ingår i ett vägnät 
som förövrigt är belyst. 

Från och med år 2020 har investeringsbudgeten för offentlig belysning flyttats från Mönsterås 
kommun till det helkommunägda bolaget Ålem energi. Det är dock fortfarande Mönsterås kommun 
som beställer var ny offentlig belysning ska anordnas. 

Trygghetsskapande belysning är viktigt i våra samhällen. Just denna sträckning har diskuterats och 
varit föremål för utredning. Inte minst avseende ett trygghetsperspektiv. Av olika anledningar har 
dock andra projekt prioriterats före detta. 

Tekniska förvaltningen föreslår att denna sträckning lyfts i de diskussioner Mönsterås kommun och 
Ålem energi har avseende vilka områden ny offentlig belysning ska sättas upp på.

Beslutsunderlag 
KS 2020/105 Yttrande 
KS 2020/105 Medborgarförslag 

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §83  dnr 2020/39

Motion - Pendlarparkering E22

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Heléne Carlsson (V), Kicki Olsson (V) och Irene Fleetwood (V) föreslås bland 
annat att bil- och cykelparkeringar anläggs vid busshållplatserna längs E22 i Mönsterås kommun. 

Yttrande
Idag finns 12 hållplatser längs E22 i Mönsterås kommun. KLT kategoriserar sina hållplatser i klass A-F 
beroende på antalet påstigande resenärer/dag och hållplatsens funktion. På så vis försöker KLT 
använda sina tillgängliga resurser på ett sätt som de anser gör det bäst för flest.

Namn Klass Påstigande Väghållare Namn Klass Påstigande Väghållare
Em F 0 Trafikverket Mönsterås S B 41 Trafikverket
Sulfatvägen D 1 Trafikverket Ramsås D 11 Trafikverket
Torp D 9 Trafikverket Solbergavägen D 5 Trafikverket
Forsa D 2 Trafikverket Ålem E22 A 282 Trafikverket
Mönsterås 
N

B 47 Trafikverket S Bäckebo D 0 Trafikverket

Koverhult D 12 Trafikverket Haraldsmåla D 5 Trafikverket
Källa: KLT 2021-02-22

Ansvaret för att utveckla och underhålla länets hållplatser delas mellan Kalmar länstrafik, 
Trafikverket och kommunerna. För hållplatser som är placerade på det statliga vägnätet, vilket alla 12 
hållplatserna är, är det Trafikverket som är ansvarig för ägande och skötsel/underhåll av 
pendlingsparkering för bilar.  När det gäller cykelställ är det kommunerna som ansvarar för ägande 
och drift/underhåll. Angående väderskydd (busskurer) är det KLT som ansvarar för ägande och 
drift/underhåll. 

Motionen har rätt att det finns få möjligheter till cykel- och bilparkering till merparten av 
hållplatserna längs E22 i kommunen. Under 2020 har Mönsterås kommun dock anlagt cykelparkering 
på båda B-hållplatserna i kommunen med en liknande utformning som motionen önskar. För 
hållplatserna som är klassificerade D, E och F görs emellertid bedömningen att det är för få 
påstigande för att detta ska prioriteras när projekt ställs mot andra projekt. För A-hållplatsen Ålem 
E22 finns goda cykel- och bilparkeringsmöjligheter.   
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När det gäller yrkandet att befintliga tre hållplatser längs E22 genom Mönsterås ska vara kvar även 
efter ny busstation anläggs vid Åsevadsgatan har inga beslut tagits. Mönsterås kommun kommer 
tillsammans med KLT bevaka denna fråga. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/36 Yttrande
KS 2020/36 Motion 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §84  dnr 2020/12

Motion - GC-bana Skogskyrkogården 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Torbjörn Uddén (L) föreslås att Mönsterås kommun snarast utreder 
möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan Mönsterås centrum och Skogskyrkogården. 

Yttrande 
Sträckan mellan befintlig gång- och cykelväg öster om Sjögatan till Skogskapellet är drygt 1,8 km om 
en ny separerad gc-väg dras i samma sträckning som befintlig bilväg.

Tekniska förvaltningen delar motionens goda avsikt att det ska kännas tryggt att ta sig till och från 
kommunens målpunkter med cykel. Dock konstaterar förvaltningen att det ekonomiska utrymmet är 
väldigt begränsat för nya cykelvägar, och när denna sträcka ställs mot andra sträckor är 
förvaltningens bedömning att en gång- och cykelväg inte bör prioriteras till skogskapellet. 

En kostnadsbedömning visar att en gång- och cykelbana för den aktuella sträckningen skulle innebära 
en anläggningskostnad på 3,65 mnkr. Skulle GC-vägen anläggas bedöms det även innebära en ökad 
driftkostnad med ca 31 000 kr/år för Tekniska förvaltningen.

Hela sträckan går längs ett jordbrukslandskap med biotopskyddade stenmurar och uteslutande på 
privat mark. Faktorer som går att lösa, men som är tidskrävande och därmed även fördyrande.

När prioriteringar ska göras mellan olika gång- och cykelsträckor bör bland annat följande tas i 
beaktning: befolkning längs sträckan, om det är en skolväg, vilka målpunkter som finns samt vilken 
trafiksituation som råder på befintlig sträcka i nuläget. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/12 Yttrande
KS 2020/12 Motion 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §85  dnr 2020/119

Motion - Gång- och cykelväg Mönsterås - Oknö 

Beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Ulrica Widesdotter (S) med flera föreslås att det byggs en gång- och cykelväg 
som förbinder centrala Mönsterås via Långåsen med Oknö, att delar av befintlig gång- och cykelväg 
till Oknö som fått ny beläggning asfalteras om. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/119 Yttrande
KS 2020/119 Motion 
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Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §86  dnr 2021/63

Inventering och riskklassning av nedlagda deponier i Mönsterås 
kommun (MIFO). Revidering av prioriteringslista

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå reviderad planering för Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har, av Miljönämnden 2016-01-18, förelagts utföra MIFO fas 2-undersökningar 
(Metodik för Inventering av Förorenade Områden) av de gamla (14) kommunala deponierna 
enligt en upprättad prioriteringslista med tillhörande tidplan. 

MIFO fas 2-undersökning innebär översiktliga markundersökningar av deponiområdet, 
provtagning av t.ex. mark och grundvatten. Syftet är att klarlägga föroreningssituationen samt att 
bedöma eventuell föroreningsspridning till yt-och grundvatten. Vidare utförs riskbedömning och 
behovet av ytterligare undersökningar och eventuella åtgärder beskrivs översiktligt.

Två MIFO fas 2-undersökningar har genomförts i ordning enligt prioriteringslistan. Däremot hålls inte 
den planerade tidplanen på grund av resursbrister i form av personal och ekonomi. 

Tekniska förvaltningen föreslår därför revidering av listan för resterande objekt enligt:

År MIFO 2 - objekt
2022 Timmernabben
2023 Nyemåla-Ramsås
2024 Korpemåla
2025 Kaggetorp
2026 Fliseryds byggtipp
2027 Syltens byggtipp
2028 Fliseryds gamla tipp
2029 Flinsmåla vägskäl
2030 Kullen Blomstermåla
2031 Backgatan byggtipp
2032 Koverhult
2033 Ålems gamla
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Beslutsunderlag 
KS 2021/63 Tjänsteutlåtande 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §87  dnr 2021/70

Försäljning Nyemåla 1:46

Beslut 
Avtalet godkänns. 

Sammanfattning  
Stranda Fastighetsbyrå AB har upprättat ett avtal om köp rörande Nyemåla 1:46. Köpare är Stefan 
och Terese Johansson. Köpeskillingen är satt till 170 850 kronor och fastigheten säljs med 
byggnadsskyldighet. Övriga villkor framgår i avtalet

Beslutsunderlag 
KS 2021/70 Tjänsteutlåtande
KS 2021/70 Avtal 
KS 2021/70 Kartbilaga 
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Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §88  dnr 2020/84

Tillfällig ramökning för barn- och utbildningsnämnden 2021

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att utöka barn- och utbildningsnämndens rambudget för år 2021 
med beloppet 1 215 000 kronor. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun har för år 2021 erhållit ett tillfälligt anslag på 1,2 miljoner kronor i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 
rätt till, den så kallade skolmiljarden. Medlen fördelas under 2021 och ska användas till insatser i 
kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. 

Anslaget ska enligt riktlinjer redovisas och klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa 
redovisningen. Kommunerna får själva bestämma hur pengarna ska användas. Det extra anslaget om 
1,2 miljoner kronor är inte budgeterat för inför 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/84 Tjänsteutlåtande 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §89  dnr 2020/84

Budget för extra controller 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att utöka kommunledningsförvaltningens 
budget med motsvarade kostnad för ny controller.  

Sammanfattning  
Det finns ett stort behov av att förstärka med ytterligare en controller på ekonomiavdelningen. 
Behovet består av ytterligare ekonomistöd till förvaltningarna och nämnderna men även för att 
skapa en backup-funktion som gör att sårbarheten minskar. Konsekvensen av uteblivet stöd för 
förvaltningschefer och nämnder kan bli att det fattas beslut på bristfälliga grunder eller att beslut 
uteblir.

Kommunledningsförvaltningen genom ekonomiavdelningen önskar att anställa ytterligare en 
controller för att tillgodose behovet som främst finns inom barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialnämnden. Personalkostnad inklusive sociala avgifter för ny controller per år uppgår till 673 000 
kronor. Den beräknade kostnaden föreslås utöka ramen för kommunledningsförvaltningen för år 
2021 och tillsvidare. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/84 Tjänsteutlåtande 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §90  

Utveckling av delårsrapport 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att även fortsättningsvis genomföra två delrapporter men att göra en 
förenklad rapport i april månad. 

Dagens sammanträde 
I dagsläget genomförs två budgetrapporter för innevarande år. Ekonomichef Sara Johansson föreslår 
förenklingar och förbättringar av rapporterna.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §91  dnr 2021/96

Budget 2022, Ekonomisk flerårsplan 2023-2024 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson informerar om förutsättningarna för arbetet med kommunens budget 
för år 2022. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §92  dnr 2021/98

Flytt av tjänst från tekniska förvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås genomföra flytten av tjänsten från tekniska förvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen efter facklig förhandling och riskanalys. 

Sammanfattning  
Ledningsgruppen i Mönsterås kommun har diskuterat fram en lösning för att klara hanteringen av 
SITHS-kort. Förslaget som presenteras innebär att 1,0 tjänst flyttas från tekniska förvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen som tillsammans med nyckelhantering utför uppdraget.

Finansiering löses genom att 60 procent av tjänsten finansieras och flyttas från tekniska förvaltningen 
och övrig finansiering delas upp mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
med 100 000 kronor varderas. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/98 Tjänsteutlåtande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §93  dnr 2021/89

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Föreningen för bluesfestival 

Beslut 
Föreningen för bluesfestival beviljas 325 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Föreningen för bluesfestival har ansökt om 325 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/89 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §94  dnr 2021/90

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Reumatikerföreningen 

Beslut 
Reumatikerföreningen beviljas 10 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Reumatikerföreningen har ansökt om 15 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/90 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §95  dnr 2021/82

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Epilepsiföreningen 

Beslut 
Epilepsiföreningen beviljas 3 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Epilepsiföreningen har ansökt om 3 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/82 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §96  dnr 2021/88

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Neuro Kalmar 

Beslut 
Neuro Kalmar beviljas 2 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Neuro Kalmar har ansökt om 2 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/88 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §97  dnr 2021/18

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Forsabygdens ortfiskeförening 

Beslut 
Forsabygdens ortfiskeförening beviljas 10 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Forsabygdens ortfiskeförening har ansökt om föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/18 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §98  dnr 2021/92

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Civilförsvarförbundet avd. 
Mönsterås 

Beslut 
Civilförsvarsförbundet beviljas 10 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Civilförsvarsförbundet har ansökt om 10 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/92 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §99  dnr 2021/79

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Föreningen bastubad i 
Häggemåla 

Beslut 
Föreningen bastubad i Häggemåla beviljas 3 500 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Föreningen bastubad i Häggemåla har ansökt om 5 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/79 Ansökan om föreningsbidrag 

29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §100  dnr 2021/80

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Svartö byvårdsförening 

Beslut 
Svartö byvårdsförening beviljas 5 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Svartö byvårdsförening har ansökt om 5 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/80 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §101  dnr 2021/83

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Lövö byalag

Beslut 
Lövö byalag beviljas 5 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Lövö byalag har ansökt om 5 000 kronor i föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/83 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §102  dnr 2021/85

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Tålebo badhusförening 

Beslut 
Tålebo badhusförening beviljas 3 500 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Sammanfattning  
Tålebo badhusförening har ansökt om 3 500 kronor i föreningsbidrag för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/85 Ansökan om föreningsbidrag 

32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §103  dnr 2021/94

Ansökan om evenemangsbidrag - Mönsterås cruisers

Beslut 
Mönsterås Cruisers beviljas 15 000 kronor i evenemangsbidrag under förutsättning att evenemangen 
kan genomföras i enlighet med ansökan. 

Efter evenemanget ska föreningen skicka in en återrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Beviljat evenemangsbidrag utbetalas mot faktur från den sökande.  

Sammanfattning  
Mönsterås Cruisers har ansökt om 20 000 kronor i evenemangsbidrag för 9 stycken fordonsträffar 
under sommaren 2021 och en aktivitet tillsammans med Mönsterås Handel i september.

Beslutsunderlag 
KS 2021/94 Ansökan om föreningsbidrag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §104  dnr 2020/240

Motion - Parkeringssituationen i Mönsterås kommun

Beslut 
Motionen överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Madeleine Rosenqvist (KD) och Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) föreslås att 
tidsreglerna på parkeringsplatserna vid torget skyltas om till 3-timmarsparkering med bibehållande 
av parkeringsskiva samt att tidsreglerna för parkeringar för rörelsehindrade skyltas om till 4-
timmarsparkering samt att det skapas en tydlighet i informationen. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/240 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §105  dnr 2021/3

Medborgarförslag - Ålemskrysset vid E22

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till teknisk chef för yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Patabygdens Samhällsförening föreslås att Mönsterås kommun och 
Region Kalmar kontaktar Trafikverket och begär att Trafikverket utreder förutsättningarna såväl 
anläggningsmässigt som ekonomiskt att utföra olika planskilda korsningsalternativ i det så kallade 
Ålemskrysset vid E22 i Ålem. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/3 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §106  dnr 2021/12

Medborgarförslag - Minnessten veteraner

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Conny Johansson föreslås att kommunen uppför en minnessten för 
att hedra veteraner som har tjänstgjort vid internationella insatser i världen. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/12 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §107  dnr 2021/13

Medborgarförslag - Förbättringar Jungnerholmarna 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till teknisk chef för yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Conny Johansson föreslås att kommunen genomför förbättringar av 
Jungnerholmarna. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/13 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §108  dnr 2021/8

Medborgarförslag - Hastighetssänkning Blomstermåla 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till teknisk chef för yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Johan Blom föreslås att hastigheten på Mönsteråsvägen in till 
Blomstermåla sänks till 50 km/h. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/8 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §109  dnr 2021/46

Medborgarförslag - Trafiksituationen Nyemåla bostadsrättsområde 
i Timmernabben

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till teknisk chef för yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Annelie Johansson föreslås att kommunen gör en översyn av 
trafiksituationen vid Nyemåla bostadsrättsområde i Timmernabben. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/46 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §110  dnr 2021/16

Medborgarförslag - Ändrad hastighet Blomstermåla 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniks chef för yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Johan Blom och Christer Olsson föreslås att hastigheten på väg 
mellan Blomstermåla och Mönsterås sänks till 50 km/h. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/16 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §111  dnr 2021/60

Remiss - Extra medel från Sveriges Geologiska Undersökning 

Beslut 
Remissen överlämnas till teknisk chef för yttrande. 

Sammanfattning  
Mot bakgrund av sjunkande grundvattennivåer satsar regeringen 200 miljoner kronor för att 
förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurser. En del av satsningen går till 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) för kartläggning av grundvatten i utsatta områden. Kalmar 
län har blivit utvalt till pilotlän för satsningen av medlen. Länets utsatta förhållande kring 
grundvattenbildning, länets projekt för vattenbesparande åtgärder som är kopplade till 
grundvattenutredningar och Länsstyrelsens projekt förankrade till kvantitet och kvalitetsbevarande 
åtgärder har utgjort grunden för SGU:s bedömning vid val av län.

Med remissen följer en bilaga som beskriver vilka tjänster SGU skulle kunna vara behjälpliga med för 
att utföra fördjupade grundvattenutredningar inom länet. Senast 30 september 2021 ska kommunen 
lämna önskemål om åtgärder och synpunkter till länsstyrelsen i Kalmar län. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/60 Remiss 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §112  dnr 2021/61

Remiss - Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader 

Beslut 
Remissen överlämnas till teknisk chef för yttrande. 

Sammanfattning  
Finansdepartementet önskar synpunkter på Boverkets rapport gällande utveckling av regler om 
klimatdeklaration av byggnader. Senast den 2 juni 2021 ska synpunkterna vara Finansdepartementet 
till hand. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/61 Remiss

42



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §113  dnr 2021/55

Remiss - Förstudie om användning och hantering av underskrifter 
med elektroniska materiel och metoder.

Beslut 
Remissen överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Riksarkivet önskar synpunkter på sin förstudie om användning och hantering av underskrifter med 
elektroniska materiel och metoder. Senast 1 juni 2021 ska synpunkterna vara Riksarkivet tillhanda. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/55 Remiss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §114  dnr 2021/74

Remiss - Förslag till åtgärdsprogram för vimma och id

Beslut 
Remissen överlämnas till miljö- och byggchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Kalmar län har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten tagit fram ett förslag till 
åtgärdsprogram för vimma och id. När åtgärdsprogrammet är fastställt kommer det att bli ett 
vägledande, men inte formellt bindande, program för vimma och id i Sverige under tidsperioden 
2021-2025. Synpunkter på förslaget ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 5 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/74 Resmiss
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §115  dnr 2021/73

Remiss - Valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige

Beslut 
Mönsterås kommun tillstyrker förslaget om oförändrad valkretsindelning. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige ska senast den 31 oktober 2021 besluta om den nuvarande indelningen med sex 
valkretsar i Kalmar län ska vara oförändrad vid regionvalet 2022 eller om den ska ändras. Beslutet ska 
fastställas av länsstyrelsen. Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009, 2013 och 2017 att fastställa 
oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige. 

Nuvarande valkretsindelning är följande: 

 Första valkretsen: Västerviks kommun 
 Andra valkretsen: Vimmerby och Hultsfreds kommuner 
 Tredje valkretsen: Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner 
 Fjärde valkretsen: Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner 
 Femte valkretsen: Kalmar kommun 
 Sjätte valkretsen: Borgholms och Mörbylånga kommuner 

Regionstyrelsen har den 17 mars 2021 beslutat att föreslå regionfullmäktige att nuvarande 
valkretsindelning och antal mandat i valet till regionfullmäktige 2022 ska vara oförändrat. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/73 Remiss 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §116  dnr 2021/72

Remissen - Revidering av Kalmar läns åtgärdsprogram för 
miljömålen

Beslut 
Remissen överlämnas till miljö- och byggchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Kalmar län önskar synpunkter på revideringen av Kalmar läns åtgärdsprogram för 
miljömålen. Kalmar läns regionala åtgärdsprogram för miljömålen ska bli digital, med en egen 
webbplats. Därför är remissen en enklare version av slutprodukten. Det innebär att länsstyrelsen 
önskar i första hand synpunkter om informationen kopplad till miljömålen, länets utmaningar och 
själva åtgärderna. Synpunkterna ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 30 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/72 Remiss 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §117  dnr 2021/71

Remiss - Betänkande skadereglering vid en radiologisk olycka

Beslut 
Remissen överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
Miljödepartementet önskar synpunkter på SOU 2021:10 Radiologiska skador – skadestånd, 
säkerheter, skadereglering från utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka senast 22 
juni 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/71 Remiss 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §118  

Strandskyddsutredningen 

Beslut 
Arbetsutskottet önskar lämna remissvar över strandskyddsutredningen. Remissen överlämnas till 
teknisk chef för yttrande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-04-06

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §119  

Remiss – Skogutredningen 

Beslut 
Arbetsutskottets presidium beslutar att lämna ett remissvar gällande skogsutredningen. 
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