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Beslutande

Anders Johansson (C)
Jens Robertsson (C)
Per Lindeberg (M)
Robert Rapakko (S)
Lejla Bajraktarevic (S)

Övriga Närvarande

Fredrik Thunberg, controller §458
Christine Dahlgren, miljösamordnare §458
Ronnie Björkström, chef teknisk service §458
Jasmin Dzafic, teknisk assistent §458
Thomas Nilsson, teknisk chef §§458-464
Henrik Eriksson, plan- och exploateringschef §§461-464
Martina Kleregård, planarkitekt §463
Regina Jonsson, servicecenterchef §460
Eva Karlsson, bredbandssamordnare §460
Victoria Schön Månsson, ekonomichef §465
Fredrik Johansson, kommunchef
Frida Welin, kommunsekreterare

Utsedda att justera

Jens Robertsson och Lejla Bajraktarevic

Justering plats och tid

Mönsteråsgymnasiet 2019-12-16

Underskrifter
Paragrafer 458-465
Sekreterare ………………………………………….

Frida Welin

Ordförande …………………………………….........

Anders Johansson

Justerande

…………………………………………..
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Jens Robertsson

Lejla Bajraktarevic
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mönsterås kommuns anslagstavla på hemsidan
www.monsteras.se
Organ
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2020-01-08
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Ärenden
§ 458
§ 459
§ 460
§ 461
§ 462
§ 463
§ 464
§ 465

Information - Socialförvaltningen
Information - Insamling av återvinningsmaterial
Information - Stadsnät
Ansökan om strandskyddsdispens Ålem 10:5
Taxor 2020 - Felparkering
Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i
Timmernabbens samhälle
Förfrågan om köp, del av Blomstermåla 3:29
Ekonomisk uppföljning per 30 november
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2019-12-10

Kommunstyrelsens Arbetsutskott
KSAU §458

Information – Socialförvaltningen
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Controller Fredrik Thunberg informerar om socialnämndens prognostiserade bokslut för år 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2019-12-10

Kommunstyrelsens Arbetsutskott
KSAU §459 dnr 2019/280

Information – Insamling av återvinningsmaterial
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde
Miljösamordnare Christine Dahlgren, chef teknisk service Ronnie Björkström och teknisk assistent
Jasmin Dzafic informerar om förändringar i förordningar gällande ansvaret för insamling av
förpackningar och tidningar. Förändringarna innebär att producenterna får ansvar för insamling och
inga kostnader får tas ut av kommunerna.
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott
KSAU §460

Information – Mönsterås Stadsnät
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde
Servicecenterchef Regina Jonsson och bredbandssamordnare Eva Karlsson informerar om aktuella
projekt för Mönsterås Stadsnät och områden där Telia släcker ner den fasta telefonen.
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott
KSAU §461 dnr 2019/272

Ansökan om strandskyddsdispens Ålem 10:50
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ansökan om strandskyddsdispens för Ålem 10:50.

Sammanfattning
Adam Isaksson, Storgatan 222, 384 31 Blomstermåla, ansöker om strandskydd för uppförande av
bostadshus på fastigheten Ålem 10:50.
Den sökta placeringen ligger i västra delen av Ålems kyrkby. På tomten står idag redan befintlig
byggnad. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och inom sammanhållen bebyggelse.
Hela fastigheten ligger inom 100 meter från havet. Fastigheten avstyckades 2018 (akt 0861-1144).
Motivering
För åtgärderna gäller följande motivering:






I miljöbalken 7 kap 18 c § anges de förutsättningar som gäller för att strandskyddsdispens ska
beviljas. Bedömningen är att särskilda skäl finns för att bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna eftersom:
Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Området är dessutom väl avskilt från stranden genom bland annat
bebyggelse.
Åtgärden bedöms inte väsentligt försämra livsvillkoren för djur- och växtlivet eller förhindra
allmänhetens tillgång till området.

I ett beslut om strandskyddsdispens ska även anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som
tomt, en så kallad tomtavgränsning. Tomtavgränsningen syftar till att bestämma gränsen mellan det
område där markägaren kan ha en privat zon och det område allmänheten har möjlighet att
använda. Tomtplatsavgränsningen bedöms vara samma avgränsning som fastigheten Ålem 10:50.

Beslutsunderlag
KS 2019/272 Tjänsteutlåtande
KS 2019/272 Karta Ålem 10:50
KS 2019/272 Ansökan om strandskyddsdispens Ålem 10:50
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott
KSAU §462 dnr 2019/238

Taxor 2020 – Felparkering
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa följande taxor:

300 kr enligt nedan
















för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats
(3 kap. 54 §)
med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §)
längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap.
49 a §)
utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a §
eller utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §)
framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten
väsentligen försvåras (3 kap. 55 §)
på en huvudled (3 kap. 55 §)
på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1 §)
inom område där fordon inte får parkeras
på plats där fordon inte får parkeras
på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering
längre än tillåten tid
utan att visa att avgift eller motsvarande är betald
utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts
enligt antecknad överträdelse

500 kr enligt nedan



på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykel-passage eller en
cykelöverfart (3 kap. 53 §)
i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytter-kant (3 kap.
53 §)
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Sammanträdesdatum:
2019-12-10

Förslag till beslut gällande förhöjd felparkeringsavgift enligt Överträdelse av bestämmelser
i trafikförordningen (1998:1276)
Från 300 kr enligt taxa 2019 till 500 kr enligt nedan:







på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap. 48 §)
på gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)
mot färdriktningen (3 kap. 52 §)
i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (3 kap. 53 §)
inom område där fordon inte får stannas eller parkeras
på plats där fordon inte får stannas eller parkeras

Från 700 kr enligt taxa 2019 till 1000 kr enligt nedan:


för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller
visst fordonsslag (3 kap. 54 §)
Det vill säga parkeringsplats för rörelsehindrade.

Beslutsunderlag
KS 2019/238 Tjänsteutlåtande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2019-12-10

Kommunstyrelsens Arbetsutskott
KSAU §463 dnr 2019/242

Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i Timmernabbens
samhälle
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i Timmernabbens
samhälle.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden önskar i beslut 2018-11-01 §161 att kommunstyrelsen ser över behovet av en ny
kulturhistorisk utredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott stödjer i beslut 2018-11-13 §293 en
ansökan om delfinansiering hos Länsstyrelsen för att ta fram ett dokument om värdefulla miljöer.
Dokumentet syftar till att underlätta ett bevarande och utvecklande av den värdefulla
bebyggelsemiljön i Timmernabben samhälle. Arbetet ska fungera som underlag till kommunens
arbete med bygglovshantering, förhandsbesked, detaljplaner och fastighetsregleringar samt kunna
användas av övrig offentlig förvaltning, fastighetsägare och allmänhet.
Det är viktigt att påpeka att kulturhistoria inte ska vara ett hinder i utvecklingen, utan snarare ska ses
som en utgångspunkt för utveckling. Timmernabben har utvecklats och omformats sedan samhället
grundades. Avtryck från olika tider inverkar på helhetsbilden. För att de tillägg som görs i den
befintliga miljön ska berika och inte motverka värden, är det viktigt att det finns kunskap om vilka
gemensamma karaktärsdrag den byggda miljön har. På så sätt kan tillägg utveckla bebyggelse i
samma anda. Likaså är det viktigt att det finns kunskap om vilka karaktärsdrag som är viktigt att
bevara på enskilda byggnader när de ska renoveras eller byggas till.
Till skillnad från dokumentet som fastställdes för centrala Mönsterås samhälle 2017 föreslås här inte
att hela området som pekas ut, fastställs politiskt att vara en särskilt kulturhistoriskt värdefull miljö
enligt plan- och bygglagen 8 kap § 13. Att ett område pekas ut som särskilt värdefullt enligt PBL 8 kap
13 § innebär bland annat att Attefallsåtgärder kräver bygglov inom hela området. I detta förslag
kommer det endast röra sig om de fastigheter som pekas ut som särskilt värdefulla.

Beslutsunderlag
KS 2019/242 Tjänsteutlåtande
KS 2019/242 Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i Timmernabbens samhälle
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott
KSAU §464 dnr 2019/273

Förfrågan om köp Blomstermåla 3:29
Beslut
Mönsterås kommun har inte för avsikt att sälja Blomstermåla 3:29.

Sammanfattning
Mönsterås kommun har fått en framställan om köp, gällande del av fastigheten
Blomstermåla 3:29. Bill Jeansson Storgatan 209, 38431 Blomstermåla önskar köpa del av
kommunens fastighet enligt röd markering på bilagd karta. Den avsedda marken utgör ett av
flera skiften som Blomstermåla 3:29 består av och betecknas 3:29>2 och omfattar totalt ca
26 500 m² varav ca 9000 m² är åker, resten är skog.
På Blomstermåla 3:29>2 finns för närvarande två nyttjanderättshavare. Bill Jeansson har
jakträtt på hela skiftet och Egon Nilsson har arrende på åkermarken. Blomstermåla 3:29>2
redovisas på bifogad karta (röd skraffering) där även ett markreservat i översiktsplanen är
inritat. I väster gränsar skiftet mot Blomstermåla 3:30 vilken ägs av Gunvor Petersson
Stenvinkelgatan 15, 30295 Halmstad. Jeansson har för närvarande jakträtt på marken och
har enligt framställan planer på att förvärva även den angränsande fastigheten
Blomstermåla 3:30.
För två år sedan (nov. 2017) lämnade Marcus Andersson in en liknande förfrågan om köp av
samma område. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då att avslå Anderssons
begäran. Om försäljning ska ske bör den föregås av en oberoende värdering

Beslutsunderlag
KS 2019/273 Tjänsteutlåtande
KS 2019/273 Förfrågan om köp – Bill Jeansson
KS 2019/273 Förfrågan om köp – Marcus Andersson
KSAU 2017-12-05 §401

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott
KSAU §465 dnr 2019/225

Ekonomisk uppföljning per 30 november 2019
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ekonomichefen får i uppdrag att undersöka om det finns kostnader som belastar gymnasieskolan
och påverkar den interkommunala ersättningen som egentligen skulle kunna belasta andra enheter.

Sammanfattning
I samband med antagandet av delårsbokslutet 2019-08-31 beslutades att särskilda uppföljningar av
det ekonomiska läget löpande ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. Per 2019-10-28
presenterades en prognos som visade ett prognostiserat resultat på -17,7 miljoner kronor. Även i den
prognosen fanns en orealiserad vinst på KLP-placeringar på 3,5 miljoner kronor medräknad och
prognosen för balanskravsresultatet för 2019 uppgick till -21,2 miljoner kronor.
Denna rapport har tagits fram utifrån utfall 2019-11-30 och med prognos för den sista månaden
2019. Totalt visar förvaltningarna ett prognostiserat underskott för 2019 på 31,1 miljoner kronor
vilket innebär en försämring med 2,3 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Sedan
oktoberprognosen har prognosen för barn- och utbildningsnämnden med 4,3 miljoner kronor och för
socialförvaltningen har försämrats med ytterligare 0,9 miljoner kronor. Kommunledningskontoret,
tekniska kontoret samt kultur- och fritidsnämnden visar bättre prognoser än tidigare. Mönsterås
kommun uppvisar per 2019-11-30 ett prognostiserat resultat för helåret på -14,8 miljoner kronor
vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 17,4 miljoner kronor och en förbättring jämfört med
oktoberprognosen med 2,9 miljoner kronor.
Med den nyantagna riktlinjen för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
kommer det finnas möjlighet att disponera 16,9 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven och
på så sätt få ner balanskravsresultatet till -1,4 miljoner kronor.

Dagens sammanträde
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna noterar viljan hos majoriteten att direkt använda 50% av de upparbetade
katastrofreserverna som täckning för 2019 års extrema och växande verksamhetsunderskott för
socialnämnden och till viss del även Barn och utbildningsnämnden. Vi vänder oss emot denna
hantering då vi anser att det inte är i linje med grundläggande principer för god ekonomisk
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hushållning samt att vi tidigare reserverat oss mot ändringen av riktlinjerna för
Resultatutjämningsreserven.

Beslutsunderlag
KS 2019/225 Ekonomisk uppföljning på 30 november 2019
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