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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-09

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §71  dnr 2021/52

Årsredovisning 2020

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutas föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen samt lägga 
bolagens redovisningar till handlingarna. 

Sammanfattning  
Mönsterås kommun uppvisar ett resultat för 2020 på 17,1 miljoner kronor. Detta kan jämföras med 
det budgeterade resultatet på 5,9 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 11,2 
miljoner kronor. Resultatet för 2019 uppgick till -2,4 miljoner kronor. Årets positiva resultat beror 
främst på de extra generella bidrag som kommunerna har fått under året kopplat till rådande 
pandemi. 

Beslutsunderlag 
KS 2021/52 Årsredovisning 2020 

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-09

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §72  

Inför ekonomidagen 2021

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichef Sara Johansson informerar om dagordning och innehåll för ekonomidagen 2021.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-09

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §73  dnr 2020/239

Revisionsrapport - Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Beslut 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya riktlinjer och anvisningar för ekonomistyrningen i 
Mönsterås kommun

Sammanfattning  
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsens uppsikt över 
nämndernas verksamhet är ändamålsenlig. Kommunstyrelsens yttrande över rapporten, med 
redogörelse för planerade åtgärder ska vara revisorerna tillhanda senast 31 mars 2021. Nedan 
beskrivs rapporten och åtgärder i korthet.

PwC rekommenderar i rapporten att kommunstyrelsen ska inrätta ett årshjul som beskriver 
kommunstyrelsens samordning av uppsiktsplikten.  Detta är ett arbete som kommer att göras av 
kommunledningskontoret under 2021. Arbetet är delvis påbörjat under 2020 men har försenats till 
följd av en större uppgradering av ekonomisystemet och kommunens ekonomiska kodplan. 

De riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning som tas fram ska bland annat beskriv kommunens 
styrmodell och som anger principerna för styrning, ledning och uppföljning och illustreras i ett 
årshjul.

Under 2020 har ekonomisystemet uppgraderats och den ekonomiska kodplanen är utbytt för att ge 
en tydligare bild över ekonomin. Ett planerings- och uppföljningssystem ska inrättas från och med 
2021 och att arbete pågår med att ta fram anvisningar för den löpande ekonomiska rapporteringen 
från nämnderna. I arbetet ingår också att se över strukturen på de mål och uppdrag som lämnas i 
budget och andra styrande dokument. Syftet är främst att få en tydligare bild över samtliga mål samt 
att samla dessa i ett nytt planerings- och uppföljningssystem för bättre rapportering.

Ett nytt reglemente för intern kontroll beslutades av kommunfullmäktige i slutet av 2020. Nästa steg i 
arbetet är att beskriva processen i nämndarbetet. 

Rapporten från PwC kommer att vara med som en grund i det fortsatta arbetet med att stärka 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Beslutsunderlag 
KS 2020/239 Revisionsrapport 
KS 2020/239 Yttrande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-09

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §74  dnr 2021/65

Uppdrag att revidera kemikalieplanen 

Beslut 
Miljö- och byggchefen får i uppdrag att i revidera kemikalieplanen för Mönsterås kommun. 

Sammanfattning  
I maj 2020 antog kommunfullmäktige nya miljömål för Mönsterås kommun. En föreslagen aktivitet i 
miljömålen är att revidera kemikalieplanen för ett giftfritt Mönsterås. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
2021-03-09

Kommunstyrelsens Arbetsutskott

KSAU §75  

Övriga frågor 

Beslut 
Turismrapporten för år 2020 kommer presenteras under april månad 2021. 

Dagens sammanträde 
Lejla Radovic (S) efterfrågar turismrapport för år 2020. 
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