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§ 214  

Avslutade ärenden 
   

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om avslutade planer sedan plansamrådets 
senaste sammanträde. 
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§ 215  

Planbesked – Strömsrum 2:27 
Diarienummer: 2022/210 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna. . 

Dagens sammanträde  
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om att miljö- och byggnadsnämnden fått in 
en ansökan från fastighetsägaren om att ändra detaljplanen för Strömsrum 2:27. Miljö- och 
byggnadsnämnden förväntas godkänna plansansökan vid sitt sammanträde 2022-06-23. 

5



Kommunstyrelsens Arbetsutskott 
Sammanträdesprotokoll 

2022-06-21 

 

§ 216  

Planbesked – Åby 5:25 (Biogasanläggning Cedergren) 
Diarienummer: 2022/211 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om att miljö- och byggnadsnämnden fått in 
en ansökan från fastighetsägaren om att ändra detaljplanen för Åby 5:25. Miljö- och 
byggnadsnämnden förväntas godkänna plansansökan vid sitt sammanträde 2022-06-23. 
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§ 217  

Detaljplan - Del av Åby 15:1 m.fl. 
Diarienummer: 2022/212 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Planarkitekt Frida Emtorp informerar om arbetet med en ny detaljplan för del av Åby 15:1 
med flera.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/212 Planhandlingar 
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§ 218  

Detaljplan Nynäs 3:1 
Diarienummer: 2022/80 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Planarkitekt Kajsa Engman informerar om arbetet med en ny deltaplan för Nynäs 3:1.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/80 Planhandlingar 
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§ 219  

Detaljplan för del av Ljungnäs 1:125 
Diarienummer: 2022/79 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om arbetet med ny detaljplan för del av 
Ljungnäs 1:125.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/79 Planhandlingar
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§ 220  

Detaljplan för Garvaregården 1 m.fl. 
Diarienummer: 2022/22 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Planarkitekt Kajsa Engman informerar om arbetet med ny detaljplan för Garvaregården 1 
med flera.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/22 Planhandlingar 
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§ 221  

Prioriteringslista 
   

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om samhällsbyggnadsavdelningens 
prioriterade arbetsuppgifter.  

Beslutsunderlag  
Prioriteringslista 
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§ 222  

Översiktsplan - Mönsterås kommun 
Diarienummer: 2020/114 

 

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

 Textutkast  
 Digital storymap 
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§ 223  

Nästa plansamråd 
   

 

Beslut  
Nästa plansamråd äger rum den 30 augusti 2022. 
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§ 224  

Information - Inomhusmiljö skolfastigheter 
   

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
Mönsterås kommun har tillsammans med Conservator AB genomfört undersökningar av 
inomhusmiljön på Tillingeskolan, Ljungnässkolan och Krungårdsskolan.  

Dagens sammanträde  
Fastighetschef Marcus Olsson redogör för resultatet av undersökningarna på Ljungnässkolan. 
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§ 225  

Tilldelningsbeslut av generalkonsult som projektarkitekt 
Diarienummer: 2022/130 

 

Beslut  
Energy Service Management i Sverige AB tilldelas uppdraget.  

Sammanfattning   
Under våren 2021 har en förstudie genomförts för att kartlägga i vilket status kommunens 
fastigheter befinner sig i samt för att utröna vilka behov det finns för att modernisera, 
effektivisera och utveckla kommunens fastighetsbestånd. Förstudien som omfattade 3 
fastigheter med totalt 10 byggnader visar att det finns ett betydande behov av 
modernisering. Det finns även en möjlighet att effektivisera kostnaderna med hjälp av 
modern teknik vilket på kort och lång sikt stärker kommunens fastighetsekonomi.  

Uppdraget avser att inventera hela fastighetsbeståndet, organisera, strukturera och 
skapa en fastighetsutvecklingsplan som bygger på den genomförda inventeringen. 
Inventeringen ska vara slutförd Q1-2023. Fastighetsutvecklingsplanen ska sedan 
omsättas i praktiken. Resultatet av uppdraget är att ta fram åtgärder och 
genomföra dessa så att energianvändningen därefter blir optimal i förhållande till 
investeringen och att de totala kostnaderna inte ökar för kommunen. 

Målet är att utnyttja resurserna effektivare genom installation av nya och 
förbättring av existerande fastighetstekniska installationer, förbättringar av 
byggnadernas skal samt modernisering av driften. 

Målet är att även långsiktigt säkerställa fastigheternas värde och tekniska standard 
så att fastigheterna får en bra funktionalitet och ett bra inneklimat. 

Ett anbud har inkommit från Energy Service Management i Sverige AB. Anbudet uppfyller 
ställda krav i förfrågningsunderlaget. 

Totalt beräknas det krävas ca. 7500 konsultimmar under en beräknad projekttid på 4 år. 
Beräknad totalkostnad för dessa timmar under projekttiden uppgår till cirka 9 000 000 kr 
varav inventeringen och fastighetsutvecklingsplan beräknas uppgå till cirka 2 000 000 kr 
förutsatt att samtliga fastigheter ingår i inventeringen. Uppdraget påbörjas september 2022. 

Beslutsunderlag  
KS 2022/130 Tjänsteutlåtande  
KS 2022/130 Signerat anbud  
KS 2022/130 Upphandlingsprotokoll  
KS 2022/130 Genomförandebeskrivning  
KS 2022/130 Ekonomisk modell  
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§ 226  

Tilldelningsbeslut - Transport tekniska förvaltningen 
Diarienummer: 2022/81 

 

Beslut  
Måltidsfabriken AB tilldelas uppdraget att utföra transporter åt tekniska förvaltningen.  

Sammanfattning   
Tekniska förvaltningen fick i uppdrag 22-04-05 att upphandla ett nytt avtal för transport av 
varor, post och mat från och med 2022-09-01 till 2024-08-31 med möjlighet till förlängning 
1+1 år upphandlingens värde 690 000 kronor/år, takvolym 800 000 kronor/år.  

Två anbud har inkommit.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/81 Tjänsteutlåtande 
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§ 227  

Tilldelningsbeslut för upphandling av Sluttäckning etapp 2 
Mörkeskog. 
Diarienummer: 2022/196 

 

Beslut  
Peab Anläggning AB tilldelas uppdraget att sluttäcka gamla deponin på Mörkeskogs 
avfallsanläggning. 

Sammanfattning   
Ett anbudsförfarande har utförts för upphandling av sluttäckning gamla deponin Mörkeskogs 
avfallsanläggning. Objektet avser utförande av sluttäckning av etapp 2 som är 3,1 hektar yta, 
med erforderliga arbeten och konstruktioner. Deponin är en deponi för icke-farligt avfall och 
ska sluttäckas med tätskikt, dräneringslager och skyddstäckning. I upphandlingen ingår även 
läggning av ytvattenledningar och brunnar och gasdräneringssystem. Fem anbud har 
inkommit.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/196 Tjänsteutlåtande 
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§ 228  

Remissvar - Förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar i 
Kalmar län 
Diarienummer: 2022/160 

 

Beslut  
Yttrandet överlämnas till Länsstyrelsen i Kalmar län.  

Sammanfattning   
Länsstyrelserna fick i juni 2021 i uppdrag från regeringen att bedöma 20 marina områden 
som organisationen BirdLife pekat ut som särskilt viktiga för fåglar (så kallade IBA-områden, 
Important Bird and Biodiversity Areas). Länsstyrelserna ska bedöma om dessa områden har 
sådana värden för fåglar att de bör fastställas som särskilda skyddsområden (Special 
Protection Areas, SPA) enligt fågeldirektivet. Bakgrunden till regeringsuppdraget är att EU- 
kommissionen menar att Sverige har brister i Natura 2000-nätverket och har inlett ett 
överträdelseärende mot Sverige. Kommissionen har krävt att Sverige pekar ut samtliga IBA- 
områden som SPA-område, om det inte finns faktaunderlag som motiverar varför detta inte 
ska ske. 

Länsstyrelsernas förslag ska redovisas till Naturvårdsverket i augusti 2022. Naturvårdsverket 
kommer att granska förslagen, och lämna dem vidare till regeringen som sedan tar beslut om 
vilka områden som Sverige pekar ut som SPA-områden till Natura 2000-nätverket. 

Länsstyrelsernas bedömning av om IBA-områdena även bör pekas ut som SPA-områden ska 
vara grundade på vetenskaplig information om fågelförekomster och arternas ekologiska 
behov. Förslagen kan behöva omfatta både vatten- och landområden, till exempel stränder 
eller häckningsplatser i kustområdet som fåglarna använder under sin livscykel. 
Länsstyrelserna behöver också motivera varför eventuella delar av BirdLife:s områden inte 
bedöms inneha sådana värden att de behöver pekas ut som SPA-områden. Den motiveringen 
ska också bygga på vetenskapliga grunder 
 
Yttrande  

Trots att ett Natura 2000-område inte innebär några specifika förbud eller restriktioner samt 
att det föreslagna området redan omfattas av bland annat strandskyddslagstiftning har 
kommunen en oro för hur förslaget kommer att påverka kustens utvecklingsmöjligheter och 
försvåra verksamheten för våra medborgare i anslutning till det föreslagna området. 

Mönsterås kommun noterar också att områden, som inte är IBA-områden i enlighet med 
länsstyrelsens uppdrag, ingår i de föreslagna Natura 2000 områdena. Stora delar av dessa 
områden är relativt exploaterade med bebyggelse och där intressekonflikter mellan Natura 
2000 och andra intressen kan befaras i framtiden. Det renade avloppsvattnet från 
reningsverken på Nynäs och Gäddenäs släpps ut inom det aktuella området och kan också 
innebära framtida konflikter. 

Vidare har Mönsterås kommun fått många samtal från kritiska och oroliga markägare, 
organisationer och kustbor som inte känner sig informerade och involverade i processen med 
bildandet av Natura 2000-områden. Det finns ett tydligt behov av information och samråd för 
att den här processen ska kunna genomföras i samförstånd med berörda parter. 

Vi ser negativt på att Natura 2000-området ligger så nära den stora industrietableringen 
vid Mönsterås bruk. Som vi uppfattar det har inget samråd skett med Södra. Södras 
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verksamheter i området är synnerligen omfattande och kan förväntas utökas i framtiden. 
Detaljplaner i området medger omfattande nya industrietableringar. Dessa eventuella 
etableringar kan komma att betyda mycket för hela länets utveckling och för den gröna 
omställningen till ett mer hållbart samhälle. Utökad verksamhet vid eller i närheten av 
Södras anläggning får inte förhindras eller försvåras av ett Natura 2000-område.                                                 
Risken förframtida intressekonflikter är i det området uppenbar.  

Sammanfattningsvis är vi starkt kritiska till processen och hanteringen av det här förslaget. 
Vi bedömer att förslaget är relativt väl grundat ur fågelskyddssynpunkt men att det helt 
saknas konsekvensanalys där fågelskyddet vägs mot andra viktiga intressen. Informationen 
om och förankringen av förslaget är bristfällig vilket lett till stor oro bland kustbor, 
markägare, organisationer, verksamheter och oss berörda kommuner. Vi rekommenderar i 
första hand att förslaget dras tillbaka i sin helhet och att länsstyrelsen inleder en ny process 
med samråd och konsekvensanalyser. 

I andra hand rekommenderar vi större avstånd mellan Natura 2000-området och andra 
intressen genom att gränsen för det skyddade området läggs ca 30 m ut i vattnet från 
vattenlinjen för att undvika framtida konflikter, samt att de områden där risken för 
konflikter är störst helt undantas från dagens förslag, se kartbilaga. 
 
Beslutsunderlag  
KS 2022/160 Tjänsteutlåtande  
KS 2022/160 Kartbilaga  
KS 2022/160 Remiss 
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§ 229  

Arrende Århult 6:28 
Diarienummer: 2022/145 

 

Beslut  
Avtalet godkänns 

Sammanfattning   
Avtal gällande arrende för solpaneler. Ärendet var uppe till beslut i arbetsutskottet 2022-05-
24 och återremitterades med önskemål om tydligare krav på att solpaneler uppförs inom 
angiven tid och att arrendet i annat fall kan återtas. Föreliggande avtal har förtydligats med 
sådana villkor. I övrigt är avtalet detsamma som tidigare 

Beslutsunderlag  
KS 2022/145 Tjänsteutlåtande 
KS 2022/145 Avtal godkänt av arrendatorn 
KS 2022/145 Karta
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§ 230  

Försäljning av del av Mönsterås-Torp 12:3 
Diarienummer: 2022/191 

 

Beslut  
Kontraktet godkänns.  

Anders Johansson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.  

Sammanfattning   
Föreligger upprättat köpekontrakt gällande del av Mönsterås-Torp 12:3. Köpare är Olof Boson 
och köpeskillingen är satt till 521 500 kronor. Marken överförs till köparens egendom genom 
fastighetsreglering. Övriga villkor framgår av kontraktet 

Beslutsunderlag  
KS 2022/191 Tjänsteutlåtande 
KS 2022/191 Köpekontrakt påskrivet av köparen 
KS 2022/191 Översiktskarta
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§ 231  

Översiktsplan Oskarshamns kommun 
Diarienummer: 2021/169 

 

Beslut  
Yttrandet överlämnas till Oskarshamns kommun.  

Sammanfattning   
Samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamns kommun har översänt granskningsförslag för ny 
översiktsplan för yttrande. 

Oskarshamn kommun har tagit fram ett välarbetat granskningsförslag för ny översiktsplan där 
tydliga ställningstaganden och viljeinriktningar redovisas.  

Yttrande  
Mönsterås kommun anser att de regionala och mellankommunala frågorna hanteras på ett 
tydligt sätt i del 3, där varje delområde har en egen rubrik där dessa frågor hanteras. Det är 
även positivt att granskningshandlingen kompletterats med en tydlig skrivelse om regionala 
och mellankommunala samarbeten i stort. Mellankommunala frågor gällande Mönsterås 
kommun beskrivs särskilt i utvecklingsinriktningen för Påskallabygden, där utveckling av 
cykelbana mellan Oskarshamns stad och Mönsterås via Påskallavik beskrivs. Mönsterås 
kommun ser positivt på att skapa ett sammanhängande cykelnät mellan kommunerna i 
regionen. 

Mönsterås kommun ser positivt på att mark- och vattenanvändningskartan har kompletterats 
med ett bakgrundslager för markytor som omfattar hela kommunytan. Dock saknas 
fortfarande en tydlig kartläggning av utvecklingsinriktningar för kommunen som helhet som 
till viss del finns väl beskrivet i del 2. Att genom kartbilder visa utvecklingsinriktningar för i 
synnerhet natur och friluftsliv samt kommunikationer hade tydliggjort de mellankommunala 
frågorna som är särskilt intressanta för Mönsterås kommun att ta del av och samverka kring. 
Exempelvis utveckling av Emåns rekreationsmöjligheter till besöksnäring eller friluftsliv och 
hur viktiga stråk som ett regionalt kustcykelstråk och vandringsleder kan knyta samman 
kommunerna och regionen i stort. 

Beslutsunderlag  
KS 2021/169 Tjänsteutlåtande  
KS 2021/169 Remiss
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§ 232  

Svar på medborgarförslag - Skogsbruk i Mönsterås kommun 
Diarienummer: 2020/31 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Lars Engström och Aina Hagberg föreslås att Mönsterås 
kommun går över till hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk samt att Mönsterås kommun 
undersöker möjligheterna att återställa utdikade våtmarker i kommunens skogsbestånd. 

Yttrande  
I miljömålen som Mönsterås kommun beslutat om, har det satts upp mål för tillgänglig natur 
med stärkt biologisk mångfald. Exempelvis är ett förslag till aktivitet i miljömålen att se över 
möjligheterna att införa formellt skydd av kommunägd mark med särskilt höga naturvärden. 
Länsstyrelsen har 2020 gett ett förslag till ett område kring Skäppentorp och detta har 
kommunen ställt sig positiva till. 

Mönsterås kommun anlitar Södra för förvaltning av kommunens skogsinnehav. Södra ställer 
höga krav i och med att de är skogsbrukscertifierade. Ett av många krav som ingår i 
certifieringen är att minst 5 % av skogsarealen avsätts till att bevara och utveckla 
naturvärden. I nuvarande skogsbruksplan för Mönsterås kommun avsätts mer än 5 % och i 
dessa områden prioriteras ofta lövträd. 

Mönsterås kommuns skogsmarker uppgår till 2094 ha – varav 1310 ha räknas som 
tätortsnära områden. Vid de tätortsnära områdena – så är kommunens policy att undvika 
trakthyggesbruk i så stor mån som det går. Ett mål som är beslutat i de lokala miljömålen. 

Medborgarförslaget önskar att kommunen går över till hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk, 
exempelvis genom den s k Lübeckmodellen. Lübeckmodellen är dock svår att tillämpa i 
kommunens skogsinnehav då marken är för svag och torr. Tanken med Lübeckmodellen är att 
allt ska föryngras naturligt – men det är svårt i Mönsterås på grund av markförhållanden och 
att nederbörden är låg på östra sidan av Sverige jämfört med västra sidan av landet. På grund 
av de torra förutsättningar som råder så behöver marken och skogen ställas om för att i 
framtiden stå i mot de kommande klimatförändringar med högre temperatur och minskad 
nederbörd. Därför måste ett aktivt val av trädslag göras. Valet av träd har landat på tall.  

Tallen är ett pionjärträdslagi och vill ha rikligt med solljus och då passar inte luckhuggning 
eller selektiv avverkning enligt Lubeckmodellen då modellen på sikt leder till att gran sprider 
sig till luckorna i större omfattning än vad tall har möjlighet att göra. Detta är problematiskt 
på de torra markerna som finns på Skäppentorp då granen inte tål torka i längre perioder. 
Vidare kan nämnas att Skäppentorp är hårt drabbad av granbarkborre på grund av att det 
växer gran på olämpliga och torra marker som det istället borde vara tall på.  

Det finns ytterligare problem med luckhuggning och naturlig föryngring, bland annat att 
örnbräken får ett övertag jämfört med de självföryngrade plantorna. Örnbräken trivs bäst på 
mellangoda marker som kommunens skogar till stor del består av. Tyvärr har detta problem 
ökat de sista 30 åren pga det allt högre kvävenedfallet.  

Hade kommunens marker istället bestått av en stor andel bokskog så hade luckhuggning varit 
ett bra val av föryngringsmetod då boken precis som granen är sekundärt trädslagii. 
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Medborgarförslaget nämner även önskemål om att återställa utdikade våtmarker i 
kommunens skogsbestånd. Mönsterås kommun har i de lokala miljömålen satt upp ett mål 
om att ”våtmarksarealen inom kommunen ska fram till år 2025 öka med i genomsnitt minst 5 
hektar per år”. Tekniska förvaltningen och beredningsorganet för skogliga frågor har för 
avsikt att under hösten 2022 presentera ett förslag för Kommunstyrelsen som visar en yta i 
Skäppentorp där en våtmark bedöms lämplig att anläggas.  

Beslutsunderlag  
KS 2020/31 Tjänsteutlåtande 
KS 2020/31 Medborgarförslag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i De trädslag som är först att på naturlig väg återbeskoga en kal yta. Pionjärträd karaktäriseras av snabb tillväxt, 
hög frosttålighet och god fröspridning. Exempel på pionjärträd är al, asp, björk, sälg och tall. 
 
ii trädslag som har förmåga att bilda bestånd genom att växa upp under ett befintligt krontak av t.ex. pionjärträd, 
och så småningom ta över herraväldet. De karakteriseras av långsam ungdomstillväxt, hög skuggtålighet, dålig 
frosttålighet, begränsad fröspridning och god förmåga att accelerera i tillväxt om det uppstår luckor i beståndet. 
Inhemska sekundärträdslag är bl.a. alm, bok, gran och lind, i viss mån lönn och ask. 
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§ 233  

Motionsvar - Säkra chefskompetens för framtiden 
Diarienummer: 2019/221 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning   
I motion inskickad av Renée Solstad (S), Robert Rapakko (S) och Daniel Williamsson (S) 
föreslås att kommunen arbetar fram en kartläggning av chefernas kompetens samt att 
utvecklingsbehov tas fram och används kontinuerligt i verksamheten samt att det skapas en 
tydlig process och plan för att utbilda medarbetare och vidareutbilda personal, via till 
exempel traineeprogram, utbildningstrappa och faddersystem.  

Yttrande  
Under 2020 togs ett personalpolitiskt program i kommunfullmäktige. Programmet ska 
användas som vägledning och stöd för politiker, chefer och medarbetare i det vardagliga 
arbetet. Programmets olika delar är uppdelade i chefers och medarbetares roller i de olika 
delarna av personalpolitiken. Ett av målet i programmet är att vi år 2022 ska ha 
implementerat en metod för genomförande av regelbundna kompetensförsörjningsanalyser. 
Detta är igångsatt för samtliga yrkeskategorier och förvaltningar och den kommer att 
presenteras under hösten 2021. Tanken är att därefter göra en plan för att arbeta vidare med 
frågan därefter.  
För några år sedan togs det fram en strategisk plan för ledarutveckling, se bifogad bild. Denna 
gäller fortfarande men några av aktiviteterna har varit pausade på grund av 
pandemisituationen (UL samt sunt arbetslivsutbildningarna). Dessa planeras att starta  
igen under hösten 2021. Ledarutveckling över gränserna är till för personer som i  
dagsläget inte är chefer men som önskar att bli detta.  

 

Beslutsunderlag  
PU 2021-06-01 § 32 
KS 2019/221 Motion 
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§ 234  

Ansökan om evenemangsbidrag - Ålems  Hembygdsförening 
Diarienummer: 2022/194 

 

Beslut  
Ålems hembygdsförening beviljas 10 000 kronor i evenemangsbidrag.  

Sammanfattning   
Ålems Hembygdsförening har ansökt om 20 000 kronor i föreningsbidrag.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/194 Ansökan om evenemangbidrag 
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§ 235  

Ansökan om evenemangsbidrag - Oknöfestivalen 
Diarienummer: 2022/182 

 

Beslut  
MJM Solutions beviljas 20 000 kronor i evenemangsbidrag.  

Sammanfattning   
MJM Solution har ansökt om 40 000 kronor i evenemangsbidrag för genomförande av 
Oknöfestivalen.  

Beslutsunderlag  
KS 2022/182 Ansökan om evenemangsbidrag 
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§ 236  

Månadsuppföljning maj 2022 
Diarienummer: 2021/96  

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson informerar om kommunens månadsuppföljning per 31 maj 
2022. 
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§ 237  

Försäljning Kaggetorp 4:55 
Diarienummer: 2022/201 

 

Beslut  
Avtalet godkänns 

Sammanfattning   
Föreligger köpekontrakt för Kaggetorp 4:55. Köpare är Mari Jacquet Ervinsson. Köpeskillingen 
är satt till 16 640 kronor och tillträde ges 2022-08-01. Övriga villkor framgår av kontraktet. 

Beslutsunderlag  
KS 2022/201 Tjänsteutlåtande  
KS 2022/201 Köpekontrakt påskrivet av köparen 
KS 2022/201 Översiktskarta  
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§ 238  

Byte av mark - Råsnäs 1:1 och Mölstad 24:1 
Diarienummer: 2019/216 

 

Beslut  
Avtalet godkänns.  

Sammanfattning   
Föreligger avtal om markbyte mellan Råsnäs 1:1 och Mölstad 7:1, 24:1 Åsevad 1:3. Markbytet 
genomförs som två separata köp som vart och ett förutsätter en lantmäteriförrättning. 
Stiftelsen representeras av Jan G Nilsson, Kalmar, som av länsstyrelsen har utsetts till god 
man. Stiftelsen ersätter kommunen med 3 350 000 kronor för skillnaden i värde. Övriga 
villkor framgår av kontrakten. 

Beslutsunderlag  
KS 2019/216 Tjänsteutlåtande  
KS 2019/216 Köpekontrakt påskrivna av Stiftelsen 
KS 2019/216 Översiktskarta  
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