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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §306  dnr 2020/189

Omorganisation av förskola och skola i Ålemsområdet

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden och tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till 
omorganisation av förskola och skola i Ålemsområdet. De pedagogiska för- och nackdelarna ska stå i 
centrum för utredningen men även de ekonomiska aspekterna ska belysas. 

Sammanfattning  
Bland de förslag till besparingar och effektiviseringar inom BUN:s verksamhet som presenterats av 
BUN finns en översyn av organisation och lokaldisposition inom förskola och skola i Ålems båda 
tätorter, ”kyrkbyn” och ”stationssamhället”. Buf har tagit fram en plan för flytt av skolenheten 
Skytteanska skolan till skolenheten Alsteråskolan.
Därefter flytt av förskoleenheten Loket till nuvarande Skytteanska skolan.

Behov och förutsättningar
3 nya klassrum + tillhörande grupprum, toaletter mm på Alsteråskolan
Kontroll av kökets kapacitet och matsalens storlek på Alsteråskolan
Kontroll av fritidshemmet Stinsens lokaler. Är de tillräckliga för att ta emot barnen från 
fritidshemmet Skyttes?
Eventuellt nytt kombiklassrum på Alsteråskolan för undervisning i hem- och konsumentkunskap, 
musik och bild.
Nya lokaler för elevhälsan på Alsteråskolan
Anpassning av lokalerna till förskoleverksamhet, nuvarande Skytteanska skolan

Samordningsvinster
Två fritidshem slås samman. Lättare vid stängning och inget behov av busstransport av 
fritidshemsbarn från Skytt till Alsterå på morgonen. Besparing ca 0,5 tjänst motsvarande 250 tkr/år 
och ca 40 tkr/år i minskade busskostnader.
Inget behov av busstransport från Skytteanska för undervisning i idrott och hälsa på Alsteråskolan. 
Besparing ca 200 tkr/år.
Samordning av personalresurser (ex lärare, elevassistenter) mellan Skytt och Alsterå. Besparing ca 1,0 
tjänst motsvarande 500 tkr/år.
Förenklad skolskjutsorganisation med transport till en skola i stället för två. Besparing ca 200 tkr/år
Ingen mattransport till förskolan Loket. Utförs idag av Bun-vaktmästare.
Stora besparingar inom den tekniska förvaltningen, ex stort underhållsbehov av förskolans 
nuvarande lokaler, minskning av antalet kök från 3 till 2.
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Elevstatistik
År/åk Ht 2020
Fkl 18
Åk 1 17
Åk 2 20
Åk 3 18
Åk 4 20
Åk 5 14
Åk 6 16

Totalt 123

Inskrivna barn på förskolan Loket 2020-09-15: 59 st
Inskrivna barn i fritidshemmen Skyttes (29 st) och Stinsen (39 st) 2020-09-15: 68 st (Ca 40 barn 
morgontid och ca 55 barn eftermiddagstid)

Beslutsunderlag 
BUN 2020-20-14 §80
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §307  dnr 2020/84

Budgetberedning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige 

Att anta ramar för budget 2021 samt ekonomisk flerårsplan för 2022-2023 

Att i övrigt lägga budgetdokumentet till handlingarna

Att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder 
med totalt 20 miljoner kronor

Att såsom för egen skuld ingår borgen för de kommunägda bolagens låneförpliktelser enligt vad som 
specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Mönsterås Bostäder AB 370 000 000 kronor (ökning med 15 000 000 kronor) 
Ålem Energi AB 26 700 000 kronor (ökning med 4 700 000 kronor)
Ålem Energi Kraft AB 50 300 000 kronor (ökning med 2 300 000 kronor) 
Vattenpalatset i Mönsterås AB 22 500 000 kronor (oförändrat)
Mönsterås Utvecklings AB (koncern) 40 000 000 kronor (oförändrat) 
Mönsterås Holding AB 21 500 000 kronor (ökning med 500 000 kronor) 
Emåbygdens Vind AB 8 000 000 kronor (oförändrat)

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförslag som innehåller en 
mindre besparing men också en skattehöjning om 20 öre.  

Sammanfattning  
Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan sker normalt sett i enlighet med den budgetprocess 
som infördes i Mönsterås under 2006 års budgetarbete, vilket innebär att kommunfullmäktige 
beslutar om nämndernas ramar i juni året före budgetåret och att nämnderna gör detaljbudget 
mellan juli och oktober. Årets budgetprocess är annorlunda på grund av det ekonomiska läget är 
osäkert med anledning av de pågående covid-19 pandemin. Kommunfullmäktige beslutade i juni 
2020 om oförändrade ramar för nämnder och styrelser samt att budgetarbetet skulle återupptas 
under hösten. 

Ett generellt besparingskrav på 4,0 % av budgeterade nettokostnader har fördelats ut på samtliga 
nämnder exklusive socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Besparingskravet uppgår till 
totalt 9,1 miljoner kronor. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har fått oförändrade 
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ramar inför 2021 vilket innebär att man indirekt har ett besparingskrav utifrån 2020 år 
prognostiserade budgetunderskott på -30,6 mnkr respektive 13,6 mnkr. 

Dagens sammanträde 
Ordförande Anders Johansson (C) yrkar bifall till budgetberedningens budgetförslag. 

Robert Rapakko (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller 
budgetberedningens förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Den som röstar för budgetberedningens förslag röstar ”ja”. 
Den som röstar för socialdemokraternas förslag röstar ”nej”. 

Med tre röster mot två har kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit budgetberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/84 Utökad budgetrapport 
KS 2020/84 Budgetförslag Socialdemokraterna 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §308  dnr 2019/255

Ansökan Glokala Sverige

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Mönsterås kommun ska fortsätta delta i Glokala 
Sverige även år 2021. 

Jens Robertsson (C), fortsätter sitt uppdrag som kontaktperson. Oppositionen får i uppdrag att 
tillsätta en ersättare. 

Sammanfattning  
Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, SKR och ICLD med syfte att stärka 
kunskap och engagemang för Agenda 2030 och Globala målen bland politiker och tjänstepersoner i 
kommuner och regioner. Verksamheten inleddes 2018 och finansieras av Sida. 2020 deltar 130 
kommuner och 16 regioner i Glokala Sverige och inför kommande år kommer fler deltagare antas. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/255 Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala Sverige
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §309  dnr 2020/186

E-signering av protokoll 

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att med start 2021-01-01 ska protokoll från fullmäktige, 
styrelser och nämnder justeras digitalt med e-signering och bevaras i digital form. 

Sammanfattning  
Offentlig förvaltning ska vara innovativ och rättssäker. Dels för att möta framtidens utmaningar, dels 
för att upprätthålla goda demokratiska samhällsinstitutioner. Protokollsjusteringen har en viktig 
rättsverkan. Ett beslut anses ha uppstått först när protokollet där beslutet framgår är justerat. I regel 
kan ett beslut verkställas först när det finns ett justerat protokoll. 

Inom ramen för de politiska beslutsprocesserna arbetar vi idag i Mönsterås kommun till stora delar i 
digitala flöden, från att en handling kommer in till kommunen till att ett politiskt beslut expedieras. 
Kallelser och sammanträdeshandlingar skickas ut digitalt till politikernas läsplattor och protokollen 
produceras i det digitala dokument- och ärendehanteringssystemet. En ”lucka” i det digitala flödet är 
justering av protokoll och därför föreslås nu att även denna del av processen blir digital via e-
signering. En digital justering innebär fördelar så som ökad flexibilitet för både politiker och 
tjänstepersoner. 

E-signering 
E-signering är krypterade uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra 
uppgifter i elektronisk form. Avancerad elektronisk signatur är en elektronisk signatur som: 

1. Är knuten uteslutande till en undertecknare. 
2. Gör det möjligt att identifiera undertecknaren. 
3. Är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar. 
4. Är knuten till andra elektroniska data på ett sådant sätt att förvanskningar av dessa data kan 

upptäckas. 

En e-signatur syns inte, utan består av information som kan verifieras av en dator. För överlåtelse av 
egendom och testamente krävs fysiska underskrifter på papper. Det kan även finnas avtal som 
tecknas med externa parter som kan vara svåra att hantera digitalt. Bedömningen är att justering av 
protokoll från nämnder, styrelse och fullmäktige i regel kan hanteras med e-signering. 

Det som kan behöver säkerställas är att den elektroniska handlingen (signaturen) kommer från rätt 
person och att handlingens innehåll inte ändrats, funktioner vilka tjänsten för e-signatur 
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tillhandahåller. För att som politiker vara aktuell för att justera protokoll kommer det framöver 
därför krävas att politikern har tillgång till giltig e-legitimation. 

Rättslig prövning
Ett exempel på en rättslig prövning av e-signering är ett beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott i 
Kungsbacka kommun som överklagades på grund av att det justerats digitalt. Förvaltningsrätten i 
Göteborg konstaterade i sin dom från 26 maj 2014 att ”Syftet med justeringen är således att bestyrka 
riktigheten av vad som står i protokollet. Kommunallagen säger inget om att detta bestyrkande 
måste ske genom undertecknande med en penna. Det föreligger därför inget hinder enligt 
Kommunallagen för att justera kommunala sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur”. 
Kammarrätten i Göteborg fastslog 24 september 2014 förvaltningsrättens dom. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/186 Tjänsteutlåtande
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §310  dnr 2020/52

Detaljplan Korpemåla 1:139 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker planen. 

Sammanfattning  
Planens syfte är att möjliggöra så att en verksamhet kan samlas på en lokal genom att möjliggöra för 
vinterförvaring av båtar i anslutning till småbåtshamnen. Planförslaget ändrar bestämmelsen i 
gällande detaljplan från att båtupplag ej är tillåtet till att båtupplag tillåts inom vissa områden. 
Planförslaget möjliggör också för uppförandet av en byggnad för båtupplag. 

Dagens verksamhet inom området omfattar Pataholms Segelklubb med småbåtshamn samt ett 
markområde med parkering och båtupplag som förvaltas av Korpemåla vägförening. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/52 Informationsblad granskning 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §311  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Tekniska förvaltningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor för tekniska förvaltningens 
verksamhet, att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen föreslår följande förändringar för sina taxor inför 2021. Förändringarna läses 
ihop med taxedokumentet där de olika taxorna står.

 Gemensamma taxor för tekniska förvaltningen. Uppräkning med 2% jämfört med 2020. 
Skillnad mot tidigare års taxa är att det förtydligats att gräsklippare och traktor endast hyrs 
ut tillsammans med personal.

 Taxor för hyra kommunens lokaler. Oförändrad taxa jämfört med 2020.
 Taxor för VA och Renhållning föreslås i separat ärende.
 Taxa för planarbete sker efter tidsersättning. Ingen skillnad från 2020.
 Taxa för planbesked. Tas i MBN men nämns i detta dokument för att få förvaltningens taxor i 

sin helhet. Då taxan är baserad på prisbasbeloppet har taxan höjts något jämfört med 2021.
 Taxa för kartframställning. Denna taxa har tidigare tagits i MBN, men efter omorganisationen 

föreslås att kart/mättaxor tas av förvaltningens nämnd – kommunstyrelsen. Förslaget har 
stämts av med MBN som inte har någon erinran. Då taxan är baserad på prisbasbeloppet har 
taxan höjts något jämfört med 2021(1kr-41 kr). Jämfört med våra grannkommuner ligger vår 
karttaxa lägre än Oskarshamn, Nybro, Kalmar, men högre än Högsby.

 Taxa för lägeskontroll. Denna taxa har tidigare tagits i MBN, men efter omorganisationen 
föreslås att kart/mättaxor tas av förvaltningens nämnd – kommunstyrelsen. Förslaget har 
stämts av med MBN som inte har någon erinran. Taxan har tidigare varit baserad på 
prisbasbelopp med kostnaden 3784 kr. Vi föreslår att lägeskontroll istället ska gå på 
timdebitering då det blir mer rättvist för våra medborgare. Bedömningen är att det blir en 
lägre kostnad i de allra flesta fall.

 Taxa för utstakning. Denna taxa har tidigare tagits i MBN, men efter omorganisationen 
föreslås att kart/mättaxor tas av förvaltningens nämnd – kommunstyrelsen. Förslaget har 
stämts av med MBN som inte har någon erinran. Då taxan är baserad på prisbasbeloppet har 
taxan höjts något jämfört med 2021(39 kr). Jämfört med våra grannkommuner ligger vår taxa 
lägre än Oskarshamn, Nybro, Kalmar.

 Taxa för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information. Denna taxa har tidigare tagits i 
MBN, men efter omorganisationen föreslås att kart/mättaxor tas av förvaltningens nämnd – 
kommunstyrelsen. Förslaget har stämts av med MBN som inte har någon erinran. Taxan är 
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förenklad jämfört med tidigare år då det funnits taxor för 3D-modeller, olika taxor på 
ortofoto beroende på upplösning, olika taxor på primärkartan beroende på vilken typ av 
innehåll som beställs. Det är väldigt sällsynt att vi får förfrågningar om digital geografisk 
information, händer det är det ortofoto eller primärkarta som efterfrågas. Taxan rör endast 
tillfälligt nyttjande, vid permanent nyttjande skrivs avtal. 

 Taxa och vite för grävtillstånd. Detta är en ny taxa för Mönsterås kommun. I samband med 
omorganisation på Tekniska förvaltningen har det uppkommit ett behov av att styra upp 
processen med grävtillstånd. Förutom arbete med nya anvisningar och en e-tjänst föreslås 
att kommunen fastställer en taxa för grävtillstånd. För att minimera grävningar utan tillstånd 
föreslås även möjlighet till vite. Taxan som föreslås bygger till stora delar på Hultsfreds och 
Högsbys taxa för grävtillstånd.

 Taxa för torgplats. Taxan är uppräknad 2 % från år 2020. Tidigare har det varit olika taxor 
beroende på om handlaren är medlem i kommunen eller inte(det har varit dyrare för 
ickemedlemmar). För 2021 föreslås samma taxa för alla handlare.

 Taxa för båtplatser och ställplatser. Uppräknad med 2 %. Gästhamnsplatser och ställplatser 
har samma taxa som 2020 då det planeras förändringar vid Inre hamnen. 

 Taxa för felparkeringsavgifter. Samma som för 2020. 
 Taxa för markupplåtelser. Ny taxa. Markupplåtelser innebär en del administration, vilket i 

vissa fall har tagits som en avgift, för bl a circusevenemang. Genom att det nu föreslås som 
en egen taxepunkt blir taxan mer formaliserad och tydlig. I taxan föreslås även att undantag 
från taxan kan ske om det är ickevinstdrivande evenemang.

 Taxa för hantering av skrotbilar. Ny taxa. Kommunen har ansvaret att hantera skrotbilar på 
allmän mark. Då privatpersoner och bostadsbolag inte har samma möjlighet eller vana i 
denna process har tekniska förvaltningen fått flera önskemål om att hantera skrotbilar även 
på privat mark. Viktigt att påpeka att det handlar endast om bilar som markägaren inte äger. 
Tekniska förvaltningen kan erbjuda denna service, men föreslår då att det införs en taxa för 
detta.   

Beslutsunderlag 
KS 2020/183 Tjänsteutlåtande
KS 2020/183 Taxor 2021 – Tekniska förvaltningens tjänster 
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §312  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Renhållning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa renhållningstaxa för år 2021, att 
gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Avfallsverksamheten är taxefinansierad och måste därför täcka sina kostnader via renhållningstaxan 
till 100 %. Ökade driftkostnader, införande av ny avfallsskatt på förbränning, minskade vikter 2020 
medför ökade kostnader och minskade intäkter vilket innebär att taxehöjningar måste göras. 

Renhållningstaxan erbjuder hämtning, tömning och behandling av hushållsavfall. 
Renhållningsavgifterna föreslås höjas med 2 % för år 2021. Latrinavgifterna föreslås höjas med 30 % 
för år 2021. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/183 Tjänsteutlåtande
KS 2020/183 Renhållningstaxa 2021
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §313  dnr 2020/183

Taxor 2021 - VA

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa VA-taxa 2021, att gälla från 
2021-01-01. 

Sammanfattning  
VA-verksamheten är taxafinansierad och måste därför täcka sina kostnader via taxan till 100 %. 
Framtida investeringar med ökade kapitalkostnader samt ökade driftskostnader innebär att en 
taxehöjning måste göras. VA-taxan är uppdelad i brukningsavgifter och anläggningsavgifter. 
Brukningsavgifterna tas ut som en fast avgift/år och en rörlig avgift/m3. Anläggningsavgiften tas ut 
som en fast avgift vid anslutning till det kommunala VA-nätet. 

För 2021 föreslås VA-taxans brukningsavgifter att höjas med 3 % och anläggningsavgiften med 3%. 
För brukningsavgiften innebär detta att den fasta avgiften kommer att höjas med 104 kronor/år och 
den rörliga avgiften med 1,10 kronor/m3. Anläggningsavgiften 2021 höjs med 5000 kronor jämfört 
med 2020 och föreslås bli 185 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/183 Tjänsteutlåtande
KS 2020/183 VA-taxa 2021
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Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §314  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Miljöbalken 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa Taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2020-10-08 §135 att kommunfullmäktige fastställer en 
höjning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa från nuvarande 890 kronor till 925 kronor. 

Beslutsunderlag 
MBN 2020-10-08 §135
KS 2020/138 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §315  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa 2021 för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll, att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2020-10-08 §141 att gällande taxa för sotning och 
brandskyddskontroll som antogs av kommunfullmäktige 2017-11-27 §110 förblir oförändrad i väntan 
på att Sotningsindex fastställs av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Nämnden föreslår även att 
indexregleringen sker vid årsskiftet och regleras mot index för juni månad i syfte att inte skapa 
retroaktiva taxor. 

Sotningstaxan ska räknas upp varje år och regleras enligt Sotningsindex som fastställs av SKR. Senast 
taxan indexreglerades enligt Sotningsindex i Mönsterås var år 2017. 2020  har varit ett mycket 
speciellt år med anledning av coronapandemin. Sotningsindex 2020 är försenat då indexet är kopplat 
till avtalsrörelsen som blivit uppskjuten till hösten 2020. Därför har ett nytt sotningsindex inte kunnat 
fastställas än. Räddningstjänsten följer utvecklingen via SKR som har kontakt med Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund för att se vilka konsekvenser detta får och vad som kan göras för 
att hantera dem. 

Beslutsunderlag 
MBN 2020-10-08 §141
KS 2020/138 Taxa gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Mönsterås kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §316  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa 2021 för tillsyn och tillstånd 
enligt LSO och LBE, att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2020-10-08 §140 att taxa för tillsyn och tillstånd enligt 
Lagen- och skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) beslutad av 
kommunfullmäktige 2020-03-01 §38 räknas upp enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), 
justering utifrån oktobers index. 

Beslutsunderlag 
MBN 2020-10-08 §140
KS 2020/183 Taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §317  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Plan- och bygglagen (PBL)

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa 2021 gällande plan- och 
bygglagen, att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2020-10-08 §139 att kommunfullmäktige bör fastställa 
nämndens förslag till höjning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa. 

Beslutsunderlag 
MBN 2020-10-08 §139

18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §318  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Tobak och liknande produkter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa 2021 för tobak och liknande 
produkter, att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2020-10-08 §138 att kommunfullmäktige bör fastställa 
nämndens förslag till höjning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa. 

Beslutsunderlag 
MBN 2020-10-08 §138 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §319  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Strålskyddslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa 2021 gällande 
Strålskyddslagen, att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2020-10-08 §137 att kommunfullmäktige bör fastställa 
nämndens förslag till höjning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa. 

Beslutsunderlag 
MBN 2020-10-08 §137
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §320  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Livsmedelslagen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa 2021 gällande 
Livsmedelslagen, att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2020-10-08 §136 att kommunfullmäktige bör fastställa 
nämndens förslag till höjning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa. 

Beslutsunderlag 
MBN 2020/183
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §321  dnr 2020/183

Taxor 2021 - Biblioteket

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande taxor, att gälla från 
2021-01-01. 

Kasse 2 kronor 

Svartvit kopiering/utskrifter A4 2 kronor/sida
Svartvit kopiering A3 4 kronor/sida 
Färgkopiering/färgutskrift A4 5 kronor/sida 
Färgkopiering A3 10 kronor/sida 

Fjärrlån 10 kronor/bok 
Kostnaden kan bli högre vid beställning av kopior 

Påminnelseavgift, försenade lån 
1:a krav 20 kronor 
2:a krav 40 kronor 
Barn under 18 år betalar ingen kravavgift.  

Avgifter för förkomna medier: 
Vuxenlitteratur 250 kronor 
Barn- ungdomslitteratur 100 kronor 
Tidskrifter, enstaka nummer 50 kronor 
Spelfilm vuxen 500 kronor 
Spelfilm barn 300 kronor 

Avvikelser kan förekomma beräknat efter återanskaffningsvärdet. 

Beslutsunderlag 
KFN 2020-10-15 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §322  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Arrangemang och utställningar Mönsterås bibliotek 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande taxor, att gälla från 
2021-01-01. 

Lokal Pris halvdag Pris heldag Pris per vecka Max antal 
biosittning 

Antal med 
bord 

Skogen 400 kronor 600 kronor 2 000 kronor 50 25

Dungen 300 kronor 500 kronor 1 000 kronor 25 16

Skogsdungen 700 kronor 1 100 kronor 3 000 kronor 80 50

Pentry 300 kr/tillfälle 

Sammanfattning  
I bibliotekets lokaler prioriteras biblioteks- och kulturändamål. Mönsterås kommuns övriga nämnder, 
styrelser och kommunala förvaltningar kan kostnadsfritt boka bibliotekets samlingslokaler i mån av 
utrymme. Tillfälliga arrangemang såsom föreläsning, konferens, olika typer av scenkonst samt 
utställningsverksamhet i Mönsterås biblioteks lokaler som initieras av extern aktör (privatperson, 
förening, organisation) kan vara självständig eller i samverkan. 

Beslutsunderlag 
KFN 2020-10-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §323  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Fritidskontoret  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa en höjning av kultur- och 
fritidsnämndens taxor gällande planer och hallar med 2 %. 

Sammanfattning  
Kultur- och fritidsnämnden föreslår en höjning av taxan för hyra av planer och hallar med 2 % för år 
2021. 

Beslutsunderlag 
KFN 2020-10-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §324  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Musik- och kulturskolan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande taxor, att gälla från 
2021-01-01: 

Taxan för eleverna i Musik- och Kulturskolan för år 2021 föreslås bli:

Ämnesval* (instrument, sång): 600 kr/termin
Gruppverksamhet**(orkester, kör, musiklek och musikteori): 400 kr/termin
Administrativ avgift/förseningsavgift 200 kr

* I avgiften för ämnesvalet ingår deltagande i ytterligare en gruppverksamhet till samma pris.
** I avgiften för gruppverksamhet ingår deltagande i ytterligare en gruppverksamhet till samma pris.

Avgift maximalt 1200 kr per familj och termin.

Beslutsunderlag 
BUN 2020-10-14 §83
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §325  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande taxor, att gälla från 
2021-01-01. 

Lunch 65 kronor (oförändrad) 
Kostabonnemang 3 840 kronor (oförändrad) 
Trygghetslarm 285 kronor/månad (oförändrad)
Borttappad larmknapp 500 kronor (oförändrad) 
Dagverksamhet 95 kronor/dag (oförändrad) 
Korttidsvistelse kost 128 kronor/dag (oförändrad) 
Gästlunch anhöriga ej pensionär 88 kronor inklusive moms (oförändrad) 
Lunch Måsen 65 kronor (oförändrad) 
Lunch Kärnebo 40 kronor (39 kronor) 

Beslutsunderlag 
SN 2020-10-21 §153
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §326  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande taxor, att gälla från 
2021-01-01. 

Mat vid korttidsvistelse: 0-6 år heldag 79 kronor (oförändrad) och reducerad dag 40 kronor 
(oförändrad), 7-12 år heldag 93 kronor (oförändrad) och reducerad dag 47 kronor (oförändrad), 13-
15 år heldag 104 kronor (oförändrad) och reducerad dag 52 kronor (oförändrad), samt från 16 år 
heldag 116 kronor (oförändrad) och reducerad dag 57 kronor (oförändrad). 

Mat vid korttidstillsyn: frukost 22 kronor (21 kronor 2020), lunch 42 kronor (oförändrad), mellanmål 
22 kronor (21 kronor 2020) samt heldag 84 kronor (oförändrad). 

Beslutsunderlag 
SN 2020-10-21 §154
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §327  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Hälso- och sjukvård  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande taxor: 

Enstaka hembesök 200 kronor/besök/ärende (oförändrad) 
Bäddmadrass, självkostnadspris gäller ej förskrivna madrasser 

Beslutsunderlag 
SN 2020-10-21 §156
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §328  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Hälso- och sjukvård 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande taxor, att gälla från 
2021-01-01. 

Hemsjukvård 325 kronor/månad (315 kronor/månad 2020)
Turistlån hjälpmedel 213 kronor/månad/hjälpmedel (212 kr/mån/hjälpmedel 200) 
Hämtning hjälpmedel mm. 420 kronor/tillfälle (417 kronor 2020)
Elrullstol 1 039 kronor/år (1032 kronor 2020) 
Bostadsanpassningsintyg 312 kronor (310 kronor 2019) 
Tyngdtäcke 614 kronor/år (610 kronor/år 2020) 
Hemrehab (om man inte har hemsjukvård) 317 kronor/månad (315 kronor/månad)

Sammanfattning  
Socialnämnden föreslår i beslut 2020-10-21 §155 att föreslå kommunfullmäktige att frångå förra 
årets beslut att beräkningen av taxan kring hemsjukvård skall följa prisbasbeloppet utan istället 
reglera upp priset till en mer rimlig nivå sett till kostnadsbilden och andra närliggande kommuner. 
Utöver detta undantag föreslås en höjning på ovanstående taxor med förändringen i prisbasbelopp i 
enlighet med beslutet föregående år. 

Beslutsunderlag 
SN 2020-10-21 §155
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §329  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Socialnämndens övriga taxor och avgiftsjusteringar  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande avgiftsjusteringar: 

Taxor kopplade till prisbasbeloppet: Maxtaxa äldreomsorg, samt korttidsvistelse omsorg. 

Taxor kopplade till assistansersättning SFB: Installation trygghetslarm, timavgift hemtjänst samt LOV-
ersättning. 

Taxor kopplade till lag och prisbasbeloppet: 
Avgift bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen (externt köpta platser). 
Inkomstbaserade avgifter inom IFO. 
Kostnad vid hantering av dödsboanmälan, ersättningen ska motsvara kommunens självkostnad och 
beräknas efter avslutat ärende. 

Beslutsunderlag 
SN 2020-10-21 §157
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §330  dnr 2020/183

Taxor 2021 – Strandskyddsdispens 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxan för prövning och tillsyn av 
strandskyddsdispens samt timavgiften 925 kronor, att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning  
Avgiften för prövning av ansökan om dispens från strandskyddet beräknas genom att objektsfaktorn 
sju multipliceras med den fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Timtaxa för 
2021 är 925 kronor. För tillsyn tillämpas timavgift. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/183 Tjänsteutlåtande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §331  dnr 2019/257

Motion - Byggande av fler tillgängliga lägenheter i kommunens 
mindre orter

Beslut 
Motionen överlämnas till kommunchefen för yttrande. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Rober Rapakko (S) och Lejla Radovic (S) föreslås att Mönsterås kommun som 
markägare tillsammans med Mönsterås Bostäder arbetar för att förverkliga parhusbyggnation i 
Blomstermåla, Fliseryd, Ålem och Timmernabben. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/257 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §332  dnr 2020/119

Motion - Gång- och cykelväg Mönsterås - Oknö 

Beslut 
Motionen överlämnas till tekniska chefen för yttrande. 

Sammanfattning  
I motion inskickad av Ulrica Widesdotter (S) med flera föreslås att det byggs en gång- och cykelväg 
som förbinder centrala Mönsterås via Långåsen  med Oknö, att delar av befintlig gång- och cykelväg 
till Oknö som fått ny beläggning asfalteras om. 

Beslutsunderlag 
KS 2020/119 Motion 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §333  dnr 2020/109

Medborgarförslag - Återvinningscentral Oknö 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anse medborgarförslaget besvarat med följande yttrande.  

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Oknö naturförskola föreslås att Mönsterås kommun anlägger en 
återvinningscentral på Oknö. 

Yttrande 
Mönsterås kommun har idag monopol på att samla in hushållsavfall. Insamlingen sker genom sopbilar som 
tömmer grönt kärl med brännbart avfall och det bruna kärlet för matavfall. Kommunen ansvarar också för 
Mörkeskogs återvinningscentral där alla innevånare kan lämna grovavfall, vitvaror, miljöfarligt, elektronik 
mm.

Att samla in förpackningar ingår inte i kommunens monopol för insamling av hushållsavfall. Ansvaret för 
insamling av förpackningar ligger på Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI. FTI finansierar denna 
insamling genom att på varje förpackning ta ut en avgift av kunden som handlar denna. Tex några ören per 
mjölkförpackning och samma på alla andra förpackningar. FTI har som mål att idag placera sina stationer 
vid mataffärer och också vid behov sätta upp 1 station per 1000 innevånare.  FTI har i Mönsterås kommun 
18 stycken stationer med olika container som vi lägger våra förpackningar i. Tömningen sker genom att FTI 
upphandlar olika entreprenörer som tömmer containrarna och kör dessa till olika anläggningar för 
återvinning. Kommunen upplåter mark för stationerna och städar dessa mot betalning. 

 I Mönsterås har alla mataffärer stationer i sin närhet förutom ICA. Så när man åker och handlar är tanken 
att det också ska vara enkelt att även ta med och slänga sina förpackningar. FTI har också en station 
placerad i anslutning till Mörkeskog där också förpackningar kan slängas.

Förnärvarande håller Sverige, regeringen och myndigheter på med att fatta ett beslut om hur förpackningar 
ska samlas in. Fastighetsnära insamling är beslutat och det utreds nu hur detta ska utföras. Ett av förslagen 
är åttafackssystemet bestående att varje fastighetsägare får 2 stycken fyrfacks sopkärl till fastigheten. I 
dessa kärl kan då alla sorterade förpackningar slängas och även det avfall som kommunen samlar in. 

I avvaktan på vilket insamlingssystem som beslutas byggs inga nya stationer.

Beslutsunderlag 
KS 2020/109 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §334  dnr 2020/120

Medborgarförslag - Vägavspärrningar Oknö

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska chefen för yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Mårten Edlund föreslås att Mönsterås kommun sätter upp vägspärrar 
på Stenskärsvägen, Oknö.  

Beslutsunderlag 
KS 2020/120 Medborgarförslag 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §335  dnr 2019/258

Medborgarförslag - Avstängda vägar Oknö 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska chefen för yttrande. 

Sammanfattning  
I medborgarförslag inskickat av Per Hedberg föreslås att vägavspärrningar på Oknö avvecklas samt 
att kommunen utreder möjligheten till kollektivtrafik på Oknö. 

Beslutsunderlag 
KS 2019/258 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2020-10-27

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §336  

Obesvarade motioner och medborgarförslag 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att lägga listorna över obesvarade motioner 
och medborgarförslag till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Obesvarade medborgarförslag och motioner, oktober 2020 
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