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Plats Distansmöte via Teams 

Tid 2020-12-01, Klockan 13:00-15:45

Beslutande Anders Johansson (C)
Jens Robertsson (C)
Jimmy Persson (C)
Carina Holmberg Olofsson (C)
Katarina Johansson (C)
Åsa Ottosson (M)
Madeleine Rosenqvist (KD)
Robert Rapakko (S)
Lejla Radovic (S)
Lars Hollner (S)
Renee Solstad (S), tjänstgörande ersättare 
Jacqueline Doohan (C), tjänstgörande ersättare 
Mikael Karlsson (SD), tjänstgörande ersättare 

Övriga Närvarande Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), icke tjänstgörande ersättare 
Patrik Byström, kultur- och fritidschef § 120
Sara Johansson, ekonomichef §121
Henrik Eriksson, samhällsbyggnadschef §§ 123-124 
Frida Emtorp, planarkitekt §§ 123-124
Thomas Björklund, turismutvecklare 
Carl-Johan Månsson, C-J Natur 
Fredrik Johansson, kommunchef 
Frida Welin, kommunsekreterare 

Utsedda att justera  Jens Robertsson och Robert Rapakko 

Justering plats och tid Digital justering  

           Underskrifter

Paragrafer 120-128

Sekreterare   ………………………………………….
                 Frida Welin

Ordförande   …………………………………….........
                       Anders Johansson

Justerande    …………………………………………..                     …………………………………………..
                  Jens Robertsson         Robert Rapakko 

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-12-01
Datum för anslags uppsättande 2020-12-18
Datum för anslags nedtagande 2021-01-09
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  Ärenden 
                                        

§ 120 Kultur- och fritidsplan 2021-2024 3
§ 121 Reglemente intern kontroll 4
§ 122 Uppsägning tomträtt Hamnen 1 5
§ 123 Riktlinjer uteserveringar på allmänplats 6
§ 124 Anvisningar för grävning i allmän mark 7 - 8
§ 125 Information - Förstudie fisketurism 9
§ 126 Meddelanden 10
§ 127 Kommunchefen informerar 11
§ 128 Övriga frågor 12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsen

KS §120  dnr 2020/141

Remiss - Kultur- och fritidsplan 2021-2024

Beslut 
Efter redaktionella ändringar i enlighet med kommunstyrelsens diskussion föreslås 
kommunfullmäktige 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. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-17 §345 att kommunstyrelsen för föreslå 
kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsplan för 2021-2024. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-11-17 §345
KS 2020/141 Kultur- och fritidsplan 2021-2024
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsen

KS §121  dnr 2020/221

Reglemente intern kontroll

Beslut 
Efter redaktionella ändringar i enlighet med kommunstyrelsens diskussion föreslås 
kommunfullmäktige 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. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-24 §361 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern kontroll. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-11-24 §361
KS 2020/221 Reglemente intern kontroll 
KS 2020/221 Riktlinjer för intern kontroll 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsen

KS §122  dnr 2020/223

Uppsägning tomträtt Hamnen 1

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås säga upp tomträtten på Hamnen 1 som innehas av Swedish DLA Agro 
AB samt uppdra till kommunstyrelsen att verkställa beslutet. 

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. Rätten upphör 2025-09-01. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-24 §365 att kommunstyrelsen bör säga upp 
tomträtten på Hamnen 1. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Anders Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att 
säga upp tomträtten på Hamnen 1 samt uppdra till kommunstyrelsen att verkställa beslutet. 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-11-24 §365
KS 2020/223 Uppsägning tomträtt Hamnen 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsen

KS §123  dnr 2020/81

Riktlinjer uteserveringar på allmänplats

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-24 §363 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anta Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-11-24 §363
KS 2020/81 Råd och riktlinjer för uteserveringar inom Mönsterås kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsen

KS §124  dnr 2020/217

Anvisningar för grävning i allmän mark

Beslut 
Kommunstyrelsen antar 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. 

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2020-11-24 § 364 att kommunstyrelsen bör anta 
anvisningar för grävning i allmän mark. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
bifalla detta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Beslutsunderlag 
KSAU 2020-11-24 § 364 
KS 2020/217 Anvisningar för grävning i allmän mark 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsen

KS §125  

Information – Förstudie fisketurism 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Carl-Johan Månsson från C-J Natur och turismutvecklare Thomas Björklund informerar om den 
förstudie som Carl-Johan har genomfört gällande utvecklingsmöjligheter inom fisketurismen i 
Mönsterås, Högsby och Oskarshamn. 

Beslutsunderlag 
Förstudie fisketurism
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsen

KS §126  dnr 2020/1

Meddelanden

Beslut 
Inkomna meddelande läggs till handlingarna. 

Sammanfattning  
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsen

KS §127  

Kommunchefen informerar

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Kommunchef Fredrik Johansson informerar bland annat om följande: 

Aktuellt läge coronaviruset 
Aktuellt arbetslöshet 
Kommunens sjuktal 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-12-01

Kommunstyrelsen

KS §128  

Övriga frågor 

Dagens sammanträde 
Carina Holmberg Olofsson (C) har fått frågan från föreningsrepresentanter i Tillgänglighetsrådet 
huruvida det är möjligt att betala ut arvoden även till dem. 

Anders Johansson (C) svarar att representationen i rådet är frivillig och arvode betalas i nuläget bara 
ut till förtroendevalda. 

Lars Hollner (S) påpekar att det tidigare funnits skyltar som markerat hundbad i Skiren men att de nu 
är borttagna, han önskar få svar på varför skyltarna är borta på nästa sammanträde. 
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