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§ 38  

Ansökan om bostadsanpassning - Triangeln 7 
Diarienummer: 2020/136 

 

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar bostadsanpassningsbidrag till om- och tillbyggnad 
på fastigheten Triangeln 7 enligt det lägsta anbudet från Byggfirma Sven Jonsson AB.  

Åtgärderna är kostnadsberäknande till cirka 1 100 000 kronor inklusive moms. Kostnader för 
bygglov samt eventuella tillkommande byggkostnader ingår inte i kostnadsberäkningen.  

Sammanfattning   
År 2011 ansökte vårdnadshavare om bostadsanpassningsbidrag till en om- och tillbyggnad av 
bostadshuset. Ansökan blev beviljad och anpassningarna av bostaden utfördes 2012. Dessa 
anpassningar uppfyller inte längre sökandes behov varför en ny ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag inkom 27 maj 2020. Ansökan om bostadsanpassning beviljades 
men beslutet överklagades. Ärendet återförvisades till Mönsterås kommun för vidare 
handläggning då förvaltningsrätten ansåg att kommunen inte tagit hela ansökan i beaktning. 
Nu har ett förslag på om- och tillbyggnad av bostaden tagits fram. Tillbyggnaden bli cirka 14 
m2.  

Beslutsunderlag  
KS 2020/136 Tjänsteutlåtande  
KS 2020/136 Anbudsprotokoll  
KS 2020/136 Ritningar  
KS 2020/136 Rumsbeskrivning 
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§ 39  

Remissvar - Vägledningar för kraftigt modifierade vatten 
(KMV) och annat sätt 
Diarienummer: 2022/28 

 

Beslut  
Yttrandet överlämnas till Havs- och vattenmyndigheten.  

Robert Rapakko (S) och Lejla Radovic (S) avstår från att delta i beslutet.  

Sammanfattning   
Havs- och vattenmyndigheten har översänt remiss gällande vägledning för förklarande av 
kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt. Eventuella 
synpunkter ska vara myndigheten tillhanda senast 28 februari 2022. 

Yttrande  
I Mönsterås kommun har vattendragen en stor betydelse för att skapa attraktiva 
boendemiljöer och som besöksmål. De har höga naturvärden och är en resurs för produktion 
av el genom flera kraftverk. De är också mycket viktiga som resurs för kommunens behov för 
jordbruket i form av resurs för bevattning och för reglering av odlingsförutsättningar genom 
dikningsföretag.  

Hur och i vilken omfattning vattenförekomster förklaras som KVM har därför stor påverkan 
på situationen för de intressenter som finns i och kring aktuella vattenförekomster i 
Mönsterås kommun.  

Kommunen vill understryka vikten av att vägledningen till de fyra vattenmyndigheterna är 
tydlig och att den tillämpas lika i landet. Mönsterås kommun anser vidare att det är av 
yttersta vikt att hänsyn tas till situationen där åtgärder för att uppnå god status är förenade 
med stora kostnader men nyttan ur ett ekologiskt perspektiv ändå bedöms begränsad. Dessa 
vattenförekomster bör kunna förklaras KVM i större omfattning än vad vägledningen 
beskriver.  

Underlag för hur dikesföretag ska bedömas behöver förtydligas i vägledningen.  

Dagens sammanträde  
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  

Användningen och utnyttjandet av våra gemensamma vattenresurser är en diskussion som 
kräver balans. För oss Socialdemokrater är det av största vikt att hitta åtgärder som kan 
bibehålla regleringsmöjlighet i åarna samtidigt som möjligheten för balanserade ekosystem 
kan stärkas. Vi ser inte en ensidig vinnare i frågan. 

Idag kan vi inte delta i detta viktiga beslut på grund av ett nonchalant hanterade från den 
politiska majoriteten. Att få handlingar vid sittande bord är tyvärr inte en 
förstagångsförseelse men när det gäller svåra frågor om denna är inte värdigt den lokala 
demokratin. Med ovanstående motivering kan vi inte delta i beslutet och detta beklagar vi. 

Beslutsunderlag  
KS 2022/28 Yttrande 
KS 2022/28 Remiss 
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§ 40  

Remissvar - Aktualisering av Skolkulturstrategi 2023-2024 
Diarienummer: 2022/15 

 

Beslut  
Mönsterås kommun har inget att erinra över Skolkulturstrategin.  

Sammanfattning   
Region Kalmar län har skickat begäran om yttrande över förslag till aktualiserad version av 
skolkulturstrategin. Eventuella synpunkter ska vara Region Kalmar län tillhanda senast 31 
mars. 

Yttrande  
RELEVANT En strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län är ett gemensamt 
samarbetsdokument mellan länets kommuner, Region Kalmar län, regionala 
kulturverksamheter och Linnéuniversitetet.  

Parterna i samverkan har olika uppdrag och roller. För kommunernas del krävs att man har en 
lokal, politiskt förankrad skolkulturplan. I Skolkulturplanen ska följande punkter finnas med: 

 En garanti för alla barn och elevers likvärdiga tillgång till all kultur som konsumenter, 
deltagare och producenter inom ramen för läroplanen  

 En ordinarie skolkulturbudget  
 En ansvarig samordnare  
 En organisation för kultur i skolan och hur den samordnas med sökande av externa 

medel  
 Hur pedagoger och elever har inflytande i den kommunala skolkulturorganisationen  
 Mål för tillfälliga projekt och hur de samordnas med ordinarie verksamhet  
 En plan för systematiskt kvalitetsarbete, så som fortbildning av lärare etc.  

Mönsterås kommuns skolkulturplan är beslutad 2016 och behöver uppdateras under 2022. 

Beslutsunderlag  
KS 2022/15 Yttrande 
KS 2022/15 Remiss
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§ 41  

Remissvar - Kulturplan Kalmar län 2023-2024, Region Kalmar 
län 
Diarienummer: 2022/16 

 

Beslut  
Yttrandet överlämnas till Region Kalmar län.  

Sammanfattning   
Region Kalmar län har skickat begäran om yttrande över förslag till aktualiserad Regional 
kulturplan för Kalmar län. ”Kultur att växa i” 2023-2024. Eventuella synpunkter ska vara 
Region Kalmar län tillhanda senast 30 mars.  

Yttrande 
Av särskild vikt anser Mönsterås kommun att planen kort och konkret beskriver de olika 
verksamheterna med syften, mål och prioriteringar samt att den poängterar hur kulturen får 
en demokratisk grund i hela länet med utgång från det nationella tillgänglighetsperspektivet. 
Detta genom att dels peka på avtalen med de regionala kulturinstitutionerna och dess 
länsgeografiskt täckande uppdrag men även genom förtydligandet kring vilket ansvar 
kommunerna själva har att bygga på denna lagda grund som en förutsättning att nå de 
nationella kulturpolitiska målen med att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska 
prägla samhällets utveckling.  

Vidare konstaterar vi glädjande att kommunernas önskan om en större anpassning av 
kollektivtrafiken görs för att möjliggöra kollektivt resande till och från kulturverksamheter 
lyfts.  

Om än vi ibland behöver reflektera över gårdagen för att lättare kunna planera 
morgondagen, anser vi det bra ut ett tillgänglighetsperspektiv att denna aktualiserade plan, 
till skillnad från den tidigare, i stor grad utesluter statistik och tabeller och istället fokuserar 
på ”härifrån och framåt”.  

Mönsterås kommun finner remissunderlaget välskrivet och täckande och med utgång i såväl 
Agenda 2030 som UNESCOs Mångfaldskonvention.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/16 Yttrande 
KS 2022/16 Remiss 
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§ 42  

Information - Revidering investeringsbudget 2022 
Diarienummer: 2022/35 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson, teknisk chef Anette Elmgren Petersson och VA- och 
renhållningschef Ronnie Björkström redogör för föreslagen revidering av investeringsbudget 
för år 2022.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/35 Reviderad investeringsbudget 2022 
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§ 43  

Information - Årsredovisning 2021 
Diarienummer: 2022/32 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson redogör för preliminär årsredovisning år för 2021. 
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§ 44  

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

 

Beslut  
Yttrandet överlämnas till Infrastrukturdepartementet.  

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. 

Yttrande 
Mönsterås kommun har under många år arbetat med att bygga ut ett passivt fibernät för att 
kunna ansluta företag och privatpersoner. Utbyggnad i närhet av kommungränser kan 
innebära stora kostnader och att den närliggande kommunen har en enklare och snabbare 
väg att kunna ansluta dessa kunder. Förslaget ovan möjliggör sådana överenskommelser 
vilket gynnar både kunder och kommuner.  

En annan vinkling är att kommunerna kan på detta sätt skapa redundans i anslutningen vilket 
i korthet innebär en säkrare drift vid avgrävna fiberkablar med mera. Det ger också fler 
möjligheter för kommunerna att samverka om infrastrukturen för bland annat 4G. 

Sammanfattningsvis ger förslaget endast fördelar för både kommuner och kunder som vill 
ansluta sig till fiber. 

Beslutsunderlag  
KS 2021/321 Yttrande 
KS 2021/321 Remiss 
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§ 45  

Räddningstjänstförbund Kalmar län 
Diarienummer: 2020/176 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att, förutsatt att övriga kommuner 
fattar samma beslut, besluta följande: 

1. Mönsterås kommun tillsammans med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Högsby, 
Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås bildar kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost från och med 1 januari 2023. Då övertar 
kommunalförbundet ansvar för medlemskommunernas räddningstjänst samt den 
myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för inom detta område 
samt i övrigt vad som specificeras i antagen förbundsordning.  
 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till förbundsordning för 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.  
 

3. Kommunstyrelsen får teckna avtal med kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost om att kommunalförbundet övertar personal och anläggningar med mera på i 
huvudsak de villkor som framgår av upprättat förslag till ”avtal”.  
 
Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att vidta de eventuellt övriga åtgärder som 
kan bli aktuella för att genomföra beslutet om att bilda kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Sydost.  
 

4. Kommunfullmäktige godkänner Mönsterås kommuns del av budget 2022 och 2023 
för bildande av kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost.  
 

5. Kommunfullmäktige väljer Anders Johansson (C) som ledamot och Robert Rapakko 
(S) som ersättare i förbundsdirektionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Sydost under innevarande mandatperiod. Förbundsdirektionen ska fram till den 31 
december 2022 utgöra interimsdirektion. De får fatta de beslut som krävs för att 
kommunerna ska kunna genomföra verksamhetsövergången till kommunalförbundet 
till 1 januari 2023.  
 

6. Val av förtroendevald revisor under innevarande mandatperiod.  

Sammanfattning   
2020-10-13 § 285 gav kommunstyrelsen Mönsterås räddningstjänst i uppdrag att tillsammans 
med räddningstjänsterna i Kalmar, Emmaboda, Torsås, Nybro, Mörbylånga, Borgholm, 
Högsby och Oskarshamn utreda förutsättningarna för att bilda en gemensam organisation för 
kommunal räddningstjänst.  

Huvuduppdraget i utredningen var att utreda förutsättningarna för att bilda ett 
räddningstjänstförbund för de aktuella kommunerna och jämföra detta med vad som skulle 
krävas om kommunen valde att fortsätta bedriva räddningstjänst i befintlig organisation. 
Detta utifrån de utmaningar som räddningstjänsterna står inför, nu och i framtiden. 
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Då det redan idag pågår en hel del samverkan (framförallt inom operativ ledning), kan frågan 
ses från två håll. Dels hur befintlig samverkan skulle påverkas av en förbundsbildning och dels 
hur övrig verksamhet i befintlig organisation skulle påverkas. Båda dessa perspektiv bedöms i 
utredningen bättre kunna hanteras i ett gemensamt räddningstjänstförbund. 

Utifrån framtagen modell för ekonomisk jämförelse bedöms ett räddningstjänstförbund vara 
mer fördelaktigt än fortsatt drift i befintliga räddningstjänstorganisationer. Utredningens 
samlade slutsats talar därför för ett bildande ett gemensamt räddningstjänstförbund för de 
nio aktuella kommunerna. 

Beslutsunderlag  
KS 2020/176 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/176 Räddningstjänstutredning  
KS 2020/176 Budget 2022 och 2023  
KS 2020/176 Grund till avtal med kommunerna och kommunalförbundet 
KS 2020/176 Förbundsordning Räddningstjänsten Sydost  
KS 2020/176 Reglemente för förbundsdirektionen  
KS 2020/176 Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Sydost 
KS 2020/176 Viljeinriktning KSO Kalmar län 9 kommuner  
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§ 46  

Motionssvar - Kommunkollen 
Diarienummer: 2021/293 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Leonard Niklasson (SD) föreslås att kommunen avstår från att köpa 
annonsplatser i kommunkollen.  

Yttrande  
Bakgrunden till motionen är att Sverigedemokraterna (SD) vid valet 2018 nekades av 
Kommunkollen att annonsera i tidningen. Kommunkollen är en privatägd tidning som delas ut 
gratis till alla hushåll i Mönsterås kommun. Eftersom tidningen når alla hushåll använder 
Mönsterås kommun detta medium som en av sina kanaler för att nå ut med information 
vilket även görs av andra företag och politiska partier. 

Mönsterås kommun som organisation annonserar inte för någon politisk inriktning utan 
endast för att kunna informera om viktiga händelser och event som kommunen står bakom. 
Hur de politiska partierna gör sin marknadsföring är inte knutet till Mönsterås kommun som 
organisation.  

Kommunkollen som privatägd tidning har rätt att välja sitt innehåll och således neka 
annonsering vilket är reglerat i Tryckfrihetsförordningen. Mönsterås kommun har inte som 
avsikt att, genom utebliven annonsering, påverka utgivaren vilka annonser som ska vara med 
i tidningen vilket skulle kunna anses strida mot Tryckfrihetsförordningen. 

Beslutsunderlag  
KS 2021/293 Yttrande  
KS 2021/293 Motion 
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§ 47  

Information - Mönsterås Handel 
    

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Fredric Reffel och Robert Schöttke från Mönsterås Handel informerar om genomförda 
aktiviteter 2021 och om föreningens planer för år 2022. 
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