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______________ 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat med elektronisk signering. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
Mönsterås kommuns anslagstavla på webbplatsen monsteras.se.  

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 
Datum när anslaget sätts upp 2022-01-04 
Datum när anslaget tas ned 2022-01-26 
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§ 149  

Ansökan om vägbidrag - nysträckning, förbättring och 
beläggningsarbeten 2021 
Diarienummer: 2021/302 

 

Beslut  
Investeringsbidrag delas ut till samtliga godkända projekt. Total utdelningssumma 2 090 934 
kronor. 

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 meter, får 3,78 kr/meter och år. 

Totalt har det betalats ut 930 000 kronor i bidrag i driftbidrag 2021. Beslutet har fattats 10 
november med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.  

I budgeten 2021 för utbetalning av bidrag till enskilda vägar finns det 1 140 000 kronor vilket 
betyder att 210 000 kr finns tillgängligt att dela ut till investeringar avseende enskilda vägar.  

Nio projekt bedöms som kompletta och möjliga att dela ut bidrag till enligt kommunens 
policy från 2010. Total kommunal bidragssumma för alla åtta projekt uppgår till 2 090 934 kr. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-14 § 384 att investeringsbidrag ska delas 
ut till samtliga godkända projekt.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-12-14 § 384 
KS 2021/302 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/302 Ansökningar om vägbidrag 
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§ 150  

Ansökan om medfinansiering - Utveckling av Fliseryds 
hembygdspark 
Diarienummer: 2021/310 

 

Beslut  
Ansökan om medfinansieringen om 150 000 kronor för utveckling av Fliseryds hembygdspark 
godkänns.  

Sammanfattning   
Fliseryds hembygdsförening ansöker om 150 000 kronor i medfinansieringsbidrag för 
utveckling av Fliseryds hembygdspark. Syftet med projektet är att utveckla utbudet på 
kulturupplevelser och fritidsaktiviteter i Fliseryd. Föreningen planerar att ansluta till det 
kommunala vatten- och avloppsnätet via en cirka 200 meter lång tryckavloppsledning samt 
göra en tillbyggnad på den befintliga servicebyggnaden för att förse den med 
handikapptoalett, kök och en mindre möteslokal. I samband med att vatten- och 
avloppsledningen grävs ner kommer den i samma sträckning befintliga luftburna el servisen 
ersättas med jordkabel och förberedelse för fiberanslutning.  

Kostnaden för projektet beräknas till 1 000 000 kronor. Kustlandet Leader finansierar 
projektet med 550 000 kronor, Häradssparbanken bidrar med 150 000 kronor och Stena 
Renewable med 150 000 kronor.   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-12-14 § 389 att kommunstyrelsen bör 
godkänna ansökan om medfinansiering.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-12-14 § 389 
KS 2021/310 Ansökan om medfinansiering 
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