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§ 380  

Översiktsplan 
Diarienummer: 2020/114 

  
   

Dagens sammanträde  
Styrgruppen för Mönsterås kommuns nya översiktsplan arbetar med följande frågor:  

 Ställningstaganden  
 Mark- och vattenanvändning Fliseryd 
 Mark- och vattenanvändning Blomstermåla  
 Mark- och vattenanvändning Ålem  
 Nulägesbeskrivning med kulturhistorisk utgångspunkt 
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§ 381  

Ortsanalys Timmernabben 
Diarienummer: 2021/295 

 

Beslut  
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att påbörja en Ortsanalys för Timmernabben.  

Samhällsbyggnadschefen återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott med förslag till 
arbetsplan samt förslag till styrgrupp. 

Sammanfattning   
Syftet med att ta fram en ortsanalys för Timmernabben är att förbättra livsmiljön för de 
människor som bor och verkar i Timmernabben. Syftet är också att skapa en gemensam bild 
av i vilken riktning Timmernabben ska få i framtiden. På det viset kan resurser nyttjas på 
bästa sätt och flera vinster kan göras när insatser och investeringar görs i samhället.  
Ortsanalysen är ytterligare ett steg i kommunens arbete med att genomföra ortsanalyser och 
förbättra livsmiljön för ortsborna i Mönsterås kommuns samhällen. 

Beslutsunderlag  
KS 2021/295 Tjänsteutlåtande
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§ 382  

Detaljplan Åby 15:1 m fl 
Diarienummer: 2021/303 

 

Beslut  
Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Åby 15:1 med 
flera.  

Sammanfattning   
Genom en detaljplan för området säkerställs kommunens intentioner för markens 
användning. Planarbetet ska utgå ifrån Ortsanalys Fliseryd. 

I ortsanalysarbetet för Fliseryd har grönytan mitt i samhället pekats ut som ett område med 
stor potential att knyta samman Fliseryd och Fliserydsborna ännu mer, varje dag. Platsen 
finns mitt i byn i det gröna stråk som sträcker sig genom samhället mellan skogen i väster och 
åkerlandskapet i öster. Den är väl synlig och kan nås från stora delar av Fliseryd utan att 
större vägar behöver passeras. Platsens synlighet skapar chans för upplevelse av mer liv, 
gemenskap och trygghet. På platsen finns redan idag en tradition av att samlas. 

Platsen är den bäst lämpade för placeringen av en stor-lekplats i Fliseryd. Med en stor-
lekplats här blir platsen befäst som vardagsplats för Fliserydsborna. I medborgardialogen har 
det framkommit önskemål om andra aktiviteter som också kan placeras här. Exempelvis ett 
utegym. Vardagsplatsen kan också utvecklas med ytterligare funktioner för olika målgrupper 
såsom boulebana, grillplats och bänkar.  

Platsen mitt i byn är ett bra val för tillkommande bostadsbebyggelse. Placeringen skulle ge 
flera synergieffekter. Fler rörelser skulle skapas i de centrala delarna av samhället vilket skulle 
stärka den inofficiella övervakningen och tryggheten. Placeringen finns i nära anslutning till 
affär och busshållplats. Likaså ger placeringen maximal synlighet och därav utdelning med sitt 
signalvärde om att det byggs nytt i Fliseryd och att samhället därav får en ny årsring och 
utvecklas. Platsen fungerar för alla åldersgrupper. Närheten till både busshållplats och 
mataffären är bra för lite äldre medborgare som behöver ha nära till dit, men också för unga 
människor som ofta vill bo centralt. 

Beslutsunderlag  
KS 2021/303 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/94 Ortsanalys Fliseryd 
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 § 383  

Tilläggsavtal för Arrende Oknö 1:1, Kaffetorpet 
Diarienummer: 2021/298 

 

Beslut  
Avtalet godkänns 

Sammanfattning   
Föreligger avtal med Kaffetorpets camping AB gällande tillägg till arrendeavtal. 

Extra avgift tillkommer till den årliga avgälden på grund av: 

1. Utförda grävarbeten och nedläggning av elkablar 
2. Arrendestället utökas med 5300 m² och omfattar även scenen med tillhörande 

markområde. 

För nedlagda kostnader påförs en årlig avgift om 2280 kronor plus 2% ränta och för 
utökningen av arrendeställets areal påförs en årlig avgift om 20 000 kronor. Den nya avgälden 
för 2022 blir 102 280 kronor. Övriga villkor framgår i avtalet. 

Beslutsunderlag  
KS 2021/298 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/298 Avtal påskrivet av arrendatorn 
KS 2021/298 Bilaga 1, karta 
KS 2021/298 Bilaga 2, tilläggsavgifter 
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§ 384  

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

 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslås besluta att dela ut investeringsbidrag åt 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. 

Beslutsunderlag  
KS 2021/302 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/302 Ansökningar om vägbidrag 
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§ 385  

Tilldelningsbeslut omhändertagande av avloppsslam 
Diarienummer: 2021/304 

 

Beslut  
HD BioRec AB tilldelas uppdraget att omhänderta avloppsslam från Nynäs och Gäddenäs 
avloppsreningsverk. 

Sammanfattning   
Ett anbudsförfarande har utförts för omhändertagande av avloppsslam från Nynäs och 
Gäddenäs avloppsreningsverk. Tre stycken anbud har inkommit. 

 Biototal Norden AB: 1 518 000 kronor 
 HD BioRec AB: 1 294 000 kronor  
 Ragn-Sells Treatment & Detox AB: 1 980 000 kronor  

Efter prövning och utvärdering har tilldelning av uppdraget hamnat på företaget HD BioRec 
AB med anbudssumman 1 294 000 kronor per år. Ramavtal tecknas 2+1+1 år efter att 
avtalsspärren gått igenom.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/304 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/304 Tilldelningsbeslut 
KS 2021/304 Upphandlingsprotokoll 
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§ 386  

Diskussion - Utökning av befintlig gruppbostad samt 
nybyggnation av gruppbostad 
Diarienummer: 2021/308 

 

Beslut  
Ärendet lämnas till tekniska förvaltningen för vidare utredning av lokaliseringen.   

Sammanfattning   
Socialnämnden beslutade 2021-11-17 § 158 att föreslå kommunstyrelsen att besluta om 
nybyggnation av gruppbostad enligt § 9:9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Socialförvaltningen följer regelbundet kända ärendens behov 
speciellt med inriktning på behov bostad med särskild service. Under hösten har LSS-
handläggare haft kontakt med de personer, ofta vårdnadshavare, som har funnits i 
prognosen för behov av gruppbostad under åren 2022 - 2023. Samtalen styrker behovet och 
antal som prognostiserats kvarstår 

Beslutsunderlag  
SN 2021-11-17 § 158 
KS 2021/308 Tjänsteskrivelse 
KS 2021/308 LSS Boendeprognos 
KS 2021/308 Underlag gruppbostad 
KS 2021/308 Checklista vid planering av gruppbostad 
KS 2021/308 Tomtförslag  
KS 2021/308 Kalkyl från Mönsterås Bostäder
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§ 387  

Planering ekonomidagen 2022 
    

 

Beslut  
Samtliga gruppledare ska bjudas in till ekonomidagen 2022.  

Genomgång av bokslut 2021 flyttas till bokslutsdagen den 22 mars, dit bjuds även revisorerna 
in.  

I övrigt följs samma dagordning som år 2021.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson presenterar förslag på planering av ekonomidagen 2022. 
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§ 388  

Månadsuppföljning november 2021 
Diarienummer: 2020/84 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson redogör för kommunens månadsuppföljning per 30 november 
2021. 
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§ 389  

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

 

Beslut  
Efter komplettering av ansökningshandlingarna föreslås kommunstyrelsen godkänna ansökan 
om medfinansiering om 150 000 kronor för utveckling av Fliseryds hembygdspark-  

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.   

Beslutsunderlag  
KS 2021/310 Ansökan om medfinansiering 
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§ 390  

Sommarlovsbiljett 
Diarienummer: 2021/309 

 

Beslut  
Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning   
Kalmar länstrafik har skickat ett erbjudande och förslag till avtal till Mönsterås kommun 
angående sommarlovsbiljett för ungdomar i årskurs 6 till år 2 på gymnasiet. Kostnaden per 
sommarbiljett är 538 kronor inklusive moms. Mönsterås kommun har ca 150 elever per 
årskull och kostnaden skulle då hamna på ca en halv miljon kronor. Barn- och 
utbildningsnämnden har tidigare år tackat nej till detta erbjudande på grund av den kostnad 
som det innebär samt att många elever inte utnyttjar sin biljett.   

Beslutsunderlag  
BUN 2021-11-17 § 107 
KS 2021/309 Erbjudande om tillköp av sommarlovsbiljett 
KS 2021/309 Avtal om tillköp av sommarlovsbiljett
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§ 391  

Svar på medborgarförslag - Sänk hastigheten genom 
Skruvshult 
Diarienummer: 2021/142 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat med följande yttrande.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Björn Grybäck föreslås att hastigheten på Dunkelidsvägen 
genom Skruvshult sänks till 50 eller 40 km/h. 

Yttrande 
Kommunen får bestämma hastighet inom områden som kommunen beslutat är Tättbebyggt 
område (TBO). Länsstyrelsen beslutar om hastighet utanför TBO.  Det berörda området ligger 
utanför TBO. Björn Grybäck har varit i kontakt med Länsstyrelsen i ärendet och de hade i det 
uttalandet inte för avsikt att sänka hastigheten på ovan nämnda vägsträcka. 
Rekommendationen från Länsstyrelsen var att Björn Grybäck skulle be kommunen se över 
och eventuellt besluta om nytt tättbebyggt område. Därmed skulle kommunens få 
möjligheten att själva kunna bestämma om sänk hastigheten till 50 eller 40 km/h.  

I sak håller Mönsterås kommun med författaren till medborgarförslaget om att sänkt 
hastighet vore lämpligt. Kommunen anser att Länsstyrelsens bedömning av vägen är 
otillräcklig och fel.  Det är uppenbart att det inte bör vara 70 km/h på sträckan och 
kommunen har svårt att förstå vilka grunder länsstyrelsen tog bort den tidigare hastigheten 
på 50 km/h. Hastigheten på sträckan höjdes nämligen så sent som förra året.    

Även om delar av Emsfors (delen som ligger i Oskarshamn) klassas som TBO, kan inte 
kriterierna för vad som anses vara tätbebyggt område anses uppfyllda för Skruvshult.   

Mönsterås kommun kommer ta kontakt med länsstyrelsen i Kalmar län om att sträckan 
medborgarförslaget omfattar bör regleras ner till 50 km/h igen.   

Beslutsunderlag  
KS 2021/142 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/142 Medborgarförslag 
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§ 392  

Motionssvar - Feriearbete 
Diarienummer: 2021/139 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Torbjörn Udden (L) föreslås att utreda möjligheterna för samtliga 
ungdomar som uppfyller kommunens kriterier får möjlighet till feriearbete i Mönsterås 
kommun 2022 samt att väva in feriepraktik i folkhälsoarbetet kopplat till psykisk ohälsa för 
ungdomar. 

Yttrande 
Under 2021 erbjöds 105 feriearbetsplatser i Mönsterås kommun. Ambitionen har alltid varit 
att samtliga ungdomar som uppfyller kommunens kriterier ska erhålla en plats. Under 
pandemin Covid-19 har det varit svårt att hitta platser till ungdomarna, eftersom många 
arbetsplatser inte har varit möjliga att erbjuda platser på. Arbetsmarknadsenheten har dock 
arbetat hårt med att hitta lämpliga platser och vi har alltså kunnat erbjuda samtliga 
ungdomar en plats både 2020 och 2021, precis som tidigare år.  

En stor del av folkhälsoarbetet riktar sig till ungdomar och psykisk ohälsa är också en viktig 
del av folkhälsoarbetet. Att erbjuda platser till samtliga ungdomar i kommunen är ett led i att 
minska den psykiska ohälsan och detta erbjuds alltså redan idag.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/139 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/139 Motion 
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§ 393  

Medborgarförslag - Multihallen 
Diarienummer: 2021/282 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunchefen för yttrande.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Christer Lundgren och Lars Krantz föreslås att ansvaret för 
multihallen flyttas till kultur- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/ 282 Medborgarförslag 
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§ 394  

Medborgarförslag - Syltens våtmarksområde 
Diarienummer: 2021/283 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till teknisk chef för yttrande.   

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Ann-Charlotte Molin föreslås att skyltningen vid Syltens 
våtmarksområde förbättras.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/283 Medborgarförslag 
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§ 395  

Medborgarförslag - Våld i nära relationer 
Diarienummer: 2021/291 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunchefen för yttrande.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Ann Sellberg föreslås bland annat att tjänstemän och 
förtroendevalda utbildas i arbete mot våld i nära relationer.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/291 Medborgarförslag 
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§ 396  

Remissvar - Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län 
Diarienummer: 2021/241 

 

Beslut  
Yttrandet överlämnas till Region Kalmar län.  

Sammanfattning   
Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län ska samla besöksnäringen och dess främjare kring en 
gemensam inriktning för framtiden och ge ett stöd åt beslutsfattande och det dagliga arbetet 
på regional nivå. Strategin kommer att kopplas mot treåriga handlingsplaner som tas fram i 
samarbete med kommuner och regionala aktörer. I handlingsplanerna bryts strategin ned i 
mål, aktiviteter och projekt samt vem som är ansvarig för insatserna.  

Yttrande  
Mönsterås kommun tycker att strategin är bra. Kalmar län har ett stort värde i besöksnäring 
där ett flertal företag är beroende av besöksnäring för sin utveckling. Strategin kan förädla 
några områden. 

 Föreningslivets betydelse 
 Att länet har ett differentierat fokus på besöksnäring 
 Att i större omfattning samarbeta för att nå en bättre och bredare marknadsföring 

beskrivs men ansvarsfördelningen bör förtydligas 
 Besöksnäringen syftar delvis till att fler ska flytta till länet vilket gör att strategin även 

bör samla området kring närhet till arbete, pendling och universitet. 

Under strategi 3 står det att kommunerna ska söka medel för projekt. Detta bör även finnas 
med under Regional nivå. 

Beslutsunderlag  
KS 2021/241 Yttrande 
KS 2021/241 Missiv  
KS 2021/241 Remiss
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§ 397  

Remiss - Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
Diarienummer: 2021/299 

 

Beslut  
Remissen överlämnas till teknisk chef för yttrande.  

Sammanfattning   
Trafikverkets har översänt ”Förslag på nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033” 
för yttrande.  Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak.  

 Drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar  
 Investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar  
 Åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan  
 Stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)  
 Medel till forskning och innovation  

Eventuella synpunkter ska vara Trafikverket tillhanda senast 28 februari 2022.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/299 Missiv  
KS 2021/299 Remiss 
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§ 398  

Remiss - Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal 
bredbandsutbyggnad 
Diarienummer: 2021/321 

 

Beslut  
Remissen överlämnas till kommunchefen för yttrande.  

Sammanfattning   
Infrastrukturdepartementet har översänt ”Promemorian - Ett undantag från 
lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad” för yttrande. I promemorian 
föreslås en lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad av kommunala 
bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut bredbandsnät utanför 
det egna området under förutsättning att det sker inom geografisk närhet till bredbandsnätet 
i den egna kommunen och för att uppnå en ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur.  

Eventuella synpunkter ska vara infrastrukturdepartementet tillhanda senast 14 mars 2022.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/321 Missiv  
KS 2021/321 Remiss 
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§ 399  

Bankupphandling 
Diarienummer: 2021/322 

 

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar anbudet från Häradssparbanken och uppdrar till 
kommunchefen att teckna avtal. 

Sammanfattning   
Mönsterås kommuns avtal med bank om finansiella tjänster tar slut 2021-12-31 varvid en 
bankupphandling har upprättats tillsammans med inköpscentralen i Västervik. 

Ett anbud har inkommit. Anbudet klarar alla skallkrav och kan leverera de önskade finansiella 
tjänsterna. Avtalet gäller under perioden 2022-01-01 – 2023-12-31 med möjliga förlängningar 
i 1+1 år. Takvolym för tjänsten är 950 000 kronor.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/322 Tjänsteutlåtande
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§ 400  

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Logen 420 IOGT-NTO 
Mönsterås/Mönsterås bio 
Diarienummer: 2021/87 

 

Beslut  
Logen 420 IOGT-NTO/Mönsterås bio beviljas 100 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021 
vilket innebär ett totalt föreningsbidrag för året om 350 000 kronor.  

Robert Rapakko (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.  

Åsa Ottosson (M) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning   
Logen 420 IOGT-NTO Mönsterås/Mönsterås bio har ansökt om 450 000 kronor i 
föreningsbidrag för år 2021.  

2021-04-20 § 127 beviljade kommunstyrelsens arbetsutskott 250 000 kronor i 
föreningsbidrag.  

Dagens sammanträde  
IOGT-NTO/Mönsterås bios ordförande Thomas Hall ansöker om en utökning av 
föreningsbidraget för år 2021. 
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§ 401  

Ansökan om föreningsbidrag 2021 - Folkets Hus Blomstermåla 
Diarienummer: 2021/53 

 

Beslut  
Folkets Hus i Blomstermåla beviljas 200 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021 vilket 
innebär ett totalt föreningsbidrag för året om 750 000 kronor.  

Åsa Ottosson (M) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning   
Folket Hus i Blomstermåla har ansökt om 1 050 000 kronor i föreningsbidrag för år 2021.  

2021-09-14 § 269 beviljade kommunstyrelsens arbetsutskott 550 000 kronor i 
föreningsbidrag.  

Dagens sammanträde  
Föreningen Folkets Hus i Blomstermålas ordförande Daniel Williamsson ansöker om en 
utökning av föreningsbidraget för år 2021. 
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§ 402  

Vaccinkrav för nyanställda 
Diarienummer: 2021/330 

 

Beslut  
Alla personer som nyanställs inom vård och omsorg ska vara vaccinerade mot Covid-19 och 
kunna uppvisa vaccinationspass innan anställning. Beslutet gäller efter att facklig samverkan 
är genomförd och gäller till och med 1 april 2022.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar även att utreda möjligheten att införa samma 
regler vid övrig nyanställning
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