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§ 80  

Åtgärder med anledning av delårsrapport 2021-04-30 
Diarienummer: 2021/136 
 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsen är nöjda med effektiviseringsarbetet och vill ha en uppföljning av arbetet 
efter delårsbokslutet i augusti.  

Sammanfattning   
I samband med delårsrapport 2021-04-30 uppmanande kommunfullmäktige socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden att kraftfull fortsätta driva pågående 
effektiviseringsarbete samt inkomma till kommunstyrelsen med ytterligare besparingsförslag 
senast 2021-08-10 för att eliminera prognostiserat underskott. Besparingsförslagen ska 
kompletteras med konsekvensanalys.  

Dagens sammanträde  
Skolchef Magnus Sjöstedt och controller Madeleine Sandell redogör för barn- och 
utbildningsförvaltningens åtgärder för att eliminera budgetunderskott med tillhörande risk- 
och konsekvensanalys.  

Socialchef Annelie Gollungberg och controller Fredrik Thunberg redogör för socialnämndens 
effektiviseringsarbete och åtgärdsplan med tillhörande risk- och konsekvensanalys.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-08-24 § 249 
KS 2021/136 Redovisning om åtgärder för att eliminera underskott i barn- och 
utbildningsnämnden  
KS 2021/136 Förslag till åtgärdsplan effektiviseringsuppdrag 2021 socialnämnden  
SN 2021-06-17 § 89 
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§ 81  

Månadsuppföljning 2021-07-31  
Diarienummer: 2020/84 
 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Ekonomichef Sara Johansson redogör för kommunens månadsuppföljning per 31 juli. 
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§ 82  

Fördelning av medel Äldreomsorgssatsningen samt bidrag till 
kommunen med högt flyktingmottagande  
Diarienummer: 2020/84 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Att socialnämnden tilldelas bidraget för äldreomsorgssatsningen om totalt 6,7 miljoner 
kronor.  

Att socialnämnden tilldelas bidraget för högt flyktingmottagande om totalt 3,0 miljoner 
kronor som ett riktat bidrag.  

Sammanfattning   
Mönsterås Kommun har för år 2021 erhållit bidrag för äldreomsorgssatsning på totalt 6,7 
miljoner kronor samt bidrag för kommuner med högt flyktingmottagande på totalt 3,0 
miljoner kronor. Medel för äldreomsorgssatsning har erhållits för att kommunen ska 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Totalt uppgår dessa båda bidrag till 9,7 
miljoner kronor.  

I budget för 2021 är båda dessa bidrag klassificerade som generella statsbidrag. SKR 
klassificerar idag bidragen som riktade bidrag, varför dessa båda bidrag bör tilldelas 
socialnämnden under innevarande år för att möta de kostnader som finns kopplade till dessa 
områden. Åtgärden bör även ske med anledning av det prognostiserade underskottet inom 
Socialnämnden på totalt -20,0 miljoner kronor för år 2021. 

Ovanstående förändring innebär inte att socialnämndens ramar förändras, utan de är 
oförändrade jämfört med tidigare beslut om ram. Effekterna av ovanstående tilldelning blir 
att ett budgetunderskott uppkommer under posten skatter och bidrag, dvs totalt 9,7 miljoner 
kronor. Således borde socialnämndens prognostiserade underskott delvis minska till följd av 
detta förslag. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-08 § 188 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att socialnämnden tilldelas bidraget för äldreomsorgssatsningen om 
totalt 6,7 miljoner kronor samt att socialnämnden tilldelas bidraget för högt 
flyktingmottagande om totalt 3,0 miljoner kronor som ett riktat bidrag. 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-06-08 § 188
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§ 83  

Medborgarförslag - Kommunal skogsträdgård 
Diarienummer: 2020/178 
 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat med följande yttrande.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Lars Engström, Aina Hagberg, Catherine Rindstig och Carl 
Gustaf Olofsson föreslås att Mönsterås kommun anlägger en central skogsträdgård i syfte att 
visa hur man på ett hållbart sätt kan odla sin trädgård och samtidigt minska utsläppet av kol 
till atmosfären.  

Yttrande 
Skogsträdgårdens grundprincip är att efterlikna naturliga ekosystem så som man ser i en skog 
eller en liten lund. Skogsträdgården består av flera skikt där de olika växterna drar nytta av 
varandra. Den stora skillnaden från en vanlig skog är att en skogsträdgård till största del är 
fylld av, för människan, ätliga växter. Det finns också växter som inte är ätliga men dessa har 
då en funktion som stödjer den andra växtligheten till exempel marktäckande funktioner eller 
kvävefixering.  

Skötseln och anläggandet av en skogsträdgård kräver kunskap, tid och en långsiktig plan. 
Mönsterås kommun saknar idag kunskap och resurser för att kunna driva en sådan 
anläggning.  

En väg framåt i frågan är att en förening eller organisation anlägger en skogsträdgård på 
kommunal mark. Detta är ett koncept som med framgång visat sig fungera i andra kommuner 
efter lite efterforskningar på nätet.  

Mönsterås kommun ställer sig positivt till att upplåta mark på lämpligt ställe kostnadsfritt om 
en förening eller organisation vill starta en skogsträdgård i detta syfte. Viktigt är platsen är 
tillgänglig för allmänheten och inte drivs i kommersiellt syfte. Plan- och bygglagen reglerar 
hur kommunal mark får användas och lämplig yta får diskuteras med kommunen. 

Redan nu kan kommunen erbjuda plats ute på koloniområdet Åsevad där det finns lediga ytor 
att nyttja och vatten för bevattning finns tillgängligt. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-08-10 § 232 att kommunstyrelsen ska anse 
medborgarförslaget besvarat.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-08-10 § 232 
KS 2021/178 Medborgarförslag  
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§ 84  

Medborgarförslag - Trappräcke Västgötagatan  
Diarienummer: 2020/237 
 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat med följande yttrande.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Angelica Nilsson föreslås att det bör sättas upp ett räcke i 
Åsnetrappan på Västgötagatan i Mönsterås.  

Yttrande  
Kommunstyrelsen håller med författaren till medborgarförslaget. Backen är brant och ett 
räcke kommer därför att sättas upp.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-08-10 § 233 att kommunstyrelsen ska anse 
medborgarförslaget besvarat.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-08-10 § 233 
KS 2020/237 Medborgarförslag  
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§ 85  

Medborgarförslag - Hastighetssänkning Blomstermåla  
Diarienummer: 2021/8 
 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat med följande yttrande.  

Kommunstyrelsen åtar sig att ställa en skrivelse till Trafikverket i enlighet med 
medborgarförslagets intentioner.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Johan Blom föreslås att hastigheten på Mönsteråsvägen in till 
Blomstermåla sänks till 50 km/h. 

Yttrande  
Kommunen får bestämma hastighet inom områden som kommunen beslutat är Tätbebyggt 
område (TBO). Länsstyrelsen beslutar om hastighet utanför TBO.   

Mönsterås tog fram nya avgränsningar för TBO hösten 2020. Anledningen var att då det förra 
beslutet med befintliga avgränsningarna från 2009 var väldigt otydliga, och vissa samhällen 
hade växt, samt det viktigaste - att beslutsprocessen 2009 inte skett på ett korrekt sätt vilket 
gjorde avgränsningarna var ogiltiga.  

Inför kommunens beslut 2020 skedde en tät dialog med Trafikverket om var avgränsningarna 
för TBO skulle gå. Trafikverkets synpunkter väger väldigt tungt, nästan som ett veto. Så även 
om det rent formellt är kommunen som pekar ut var gränsen för tättbebyggt område går 
måste Trafikverket godkänna avgränsningen. Här kan det vara värt att komma ihåg att 
Trafikverket gör sina bedömningar på nationella riktlinjer så att det ska vara samma regler i 
hela Sverige.  

Angående den specifika sträckan som medborgarförslaget avser har faktiskt TBO utökats 
något jämfört med tidigare TBO-avgränsning. Gränsen går där den nya TBO-skylten satts upp. 

Att 50-skylten har flyttats är inget som kommunens TBO-beslut 2021 har tvingat fram. Denna 
sträcka har både före och efter TBO-beslutet varit helt och hållet Trafikverkets område att 
bestämma hastighet för. Varför de valt att flytta hastighetsskylten är därför inget kommunen 
kan svara på.  

Vi rekommenderar därför att kontakt tas med Trafikverkets ansvarige handläggare på 
Trafikverket Region Syd.  

I sak håller Mönsterås kommun med författaren till medborgarförslaget, från kommunens 
sida är vi positiva om en sådan hastighetssänkning skulle ske. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-08-10 § 235 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  
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Beslutsunderlag  
KSAU 2021-08-10 § 235 
KS 2021/8 Medborgarförslag 
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§ 86  

Medborgarförslag - Ändrad hastighet Blomstermåla  
Diarienummer: 2021/16 
 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat med följande yttrande.  

Kommunstyrelsen åtar sig att ställa en skrivelse till Trafikverket i enlighet med 
medborgarförslagets intentioner.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Johan Blom och Christer Olsson föreslås att hastigheten på 
Mönsteråsvägen innan Blomstermåla samhälle sänks till 50 km/h.  

Yttrande  
Kommunen får bestämma hastighet inom områden som kommunen beslutat är Tätbebyggt 
område (TBO). Länsstyrelsen beslutar om hastighet utanför TBO.   

Mönsterås tog fram nya avgränsningar för TBO hösten 2020. Anledningen var att då det förra 
beslutet med befintliga avgränsningarna från 2009 var väldigt otydliga, och vissa samhällen 
hade växt, samt det viktigaste -att beslutsprocessen 2009 inte skett på ett korrekt sätt vilket 
gjorde avgränsningarna var ogiltiga.  

Inför kommunens beslut 2020 skedde en tät dialog med Trafikverket om var avgränsningarna 
för TBO skulle gå. Trafikverkets synpunkter väger väldigt tungt, nästan som ett veto. Så även 
om det rent formellt är kommunen som pekar ut var gränsen för tättbebyggt område går 
måste Trafikverket godkänna avgränsningen. Här kan det vara värt att komma ihåg att 
Trafikverket gör sina bedömningar på nationella riktlinjer så att det ska vara samma regler i 
hela Sverige.  

Angående den specifika sträckan som medborgarförslaget avser har faktiskt TBO utökats 
något jämfört med tidigare TBO-avgränsning. Gränsen går där den nya TBO-skylten satts upp. 

Att 50-skylten har flyttats är inget som kommunens TBO-beslut 2021 har tvingat fram. Denna 
sträcka har både före och efter TBO-beslutet varit helt och hållet Trafikverkets område att 
bestämma hastighet för. Varför de valt att flytta hastighetsskylten är därför inget kommunen 
kan svara på.  

Vi rekommenderar därför att kontakt tas med Trafikverkets ansvarige handläggare på 
Trafikverket Region Syd.  

I sak håller Mönsterås kommun med författarna till medborgarförslaget, från kommunens 
sida är vi positiva om en sådan hastighetssänkning skulle ske. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-08-10 § 234 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  
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Beslutsunderlag  
KSAU 2021-08-10 § 234 
KS 2021/16 Medborgarförslag  
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§ 87  

Medborgarförslag - Förbättringar Jungnerholmarna  
Diarienummer: 2021/13 
 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat med följande yttrande: 

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Conny Johansson föreslås att kommunen genomför 
förbättringar av Jungnerholmarna.  

Yttrande 
Medborgarförslaget önskar en generell förbättring av området och lyfter upp tre specifika 
förslag. 1) Reparera broförbindelsen mellan Bruksholmarna och Magsingärdet, 2) Se till att 
broförbindelse skapas till Herreholmen, 3) Ta bort nedfallna träd och grenar som ligger över 
kvillarna. 

Mönsterås kommun håller med medborgaförslagets författare att Jungnerholmarna har stor 
potential att kunna bli ett ännu mer populärt besöksmål än vad det redan är. De senaste åren 
har vi bland annat byggt ett uteklassrum och genomfört stora biotopvårdsinsatser som 
förväntas höja både natur- och besöksvärdena i området. Medel har beviljats för att 
genomföra ett projekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för att upprätta ett 
natur- och kulturcentrum vid Jungerholmarna.  

En grupp med representanter från bland annat skolan och föreningslivet i Fliseryd har satts 
ihop som kommer att vara delaktiga i planeringen. Planen är att ta ett helhetsgrepp över hela 
området och förbättra tillgängligheten och upplevelsevärdet för besökare. Projektet pågår 
fram till våren 2022 och förhoppningsvis kan det bli verkstad ganska snart därefter 

I Fliseryd pågår även en ortsanalys. Syftet med att ta fram en ortsanalys för Fliseryd är att 
förbättra livsmiljön för de människor som bor och verkar i Fliseryd. Syftet är också att skapa 
en gemensam bild av i vilken riktning Fliseryd är på väg in i framtiden. På det viset kan 
resurser nyttjas på bästa sätt och flera vinster kan göras när insatser och investeringar görs i 
samhället. I ortsanalysen ingår en stor medborgardialog med invånarna i Fliseryd och 
resulterar i ett antal strategier med tillhörande handlingsplan. Jungnerholmarna är en viktig 
del i detta arbete.  

Medborgarförslaget önskar att broförbindelsen från Bruksholmarna till Magasingärdet ska 
repareras. Detta är en av handlingspunkterna som diskuteras i ortsanalysen. Att få till en 
vandringsled därifrån till Krutmagasinet vore positivt men är inte helt okomplicerat då den i 
så fall får anläggas på privat mark.  

Däremot är en ny förbindelse till Herreholmarna inte något som planeras. Att skapa en 
förbindelse till en oexploaterad holme i ån bedömer förvaltningen inte som lämpligt med 
hänsyn till bland annat växt- och djurliv. 

Angående de nedfallna träden bedömer Mönsterås kommun att intresset för att paddla i de 
mindre kvillarna är relativt litet. Erfarna kajakpaddlare som förvaltningen har varit i kontakt 
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med har också meddelat att det kan vara olämpligt att paddla i kvillarna med hänvisning till 
påverkan på naturmiljön.  

Om träd som ligger i eller vid vattnet ska avlägsnas eller flyttas behöver tillstånd sökas hos 
länsstyrelsen eftersom den typen av åtgärd är förbjuden i Natura 2000-bestämmelserna för 
Emån. Som medborgarförslaget nämner är död ved väldigt viktig för den biologiska 
mångfalden. Det är också viktigt att det finns död ved i olika nedbrytningsstadier och läge i 
förhållande till vattnet. Om träden lämnas där de är kommer de träd som ligger över 
vattenytan successivt att falla ner i vattnet och driva in till åkanten. Träden är då till nytta för 
många olika arter (både land- och vattenlevande) under de olika stadierna av nedbrytning.   

Bedömningen är att de höga naturvärdena i området på detta sätt gynnas på bästa sätt och 
att det inte är motiverat att söka tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna för att 
avlägsna eller flytta på träden.   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-08-24 § 263 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-08-24 § 263 
KS 2021/13 Medborgarförslag  
KS 2021/13 Kartbilaga 
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§ 88  

Motion - Byggande av fler tillgängliga lägenheter i kommunens 
mindre orter 
Diarienummer: 2019/257 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.  

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.  

Yttrande  
I ägardirektivet till Mönsterås Bostäder AB står följande: 

”Bolaget ska erbjuda goda bostäder för alla oavsett ekonomi, ursprung, ålder och hushållstyp. 
Detta ska ske i dialog och nära samverkan med berörda i kommunen. Verksamheten skall 
genomsyras av hållbarhet: ekologiskt, ekonomiskt och socialt.  

 Mönsterås Bostäder ska verka för fler bostäder i kommunen och under mandatperioden 
planera och i hög grad verkställa byggnation i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
bostadspolitiska program. Byggnation ska planeras i Mönsterås samt på de mindre orterna 
för att underlätta generationsskiften inom bostadsbeståndet i kommunen.” 

Utifrån de givna direktiven torde motionen uppfyllas. Mönsterås kommun arbetar 
kontinuerligt för att planlägga områden för bland annat bostadsbyggande vilket möjliggör för 
Mönsterås Bostäder AB att uppfylla sina ägardirektiv. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-22 § 204 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-06-22 § 204 
KS 2019/257 Motion 
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§ 89  

Sammanträdesplan 2022  
Diarienummer: 2021/211 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande dagar år 2022:  

8 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 31 maj, 6 september, 11 oktober, 15 november samt 6 
december.  

Sammanfattning   
Kommunfullmäktige föreslås sammanträda följande dagar år 2022:  

28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 13 juni, 19 september, 24 oktober, 28 november samt 
19 december.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-24 § 264 att sammanträda följande 
dagar år 2022:  

18 januari; 1 och 15 februari; 1, 22 och 29 mars, 5 och 19 april; 3, 17 och 24 maj; 7 och 21 
juni; 16 och 30 augusti; 13 och 27 september; 4 och 25 oktober; 8 och 29 november samt 20 
december.  

Bolagsstämmor kommer att äga rum den 17 mars. 

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-08-24 § 264 
KS 2021/211 Sammanträdesplan 2022 
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§ 90  

Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan kommun läsåret 
2021-2022 
Diarienummer: 2021/167 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande ska gälla för läsåret 2021/2022:  

Skolhälsovårdsjournal för elev i Mönsterås kommun, som byter till offentligt bedriven skola i 
annan kommun, får överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter elevens 
eller vårdnadshavarens medgivande. Byter eleven till en privat skolhälsovård får överföring 
av skolhälsovårdsjournal endast ske genom överlämnande av kopior.  

Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att ansvara för uppgifter 
hänförliga till 15 § arkivlagen, det vill säga att besluta om överföring av skolhälsovårdsjournal 
till annan kommun.  

Sammanfattning   
För att kunna följa en elevs hälsa och utveckling under hela skoltiden är det viktigt att 
skolhälsovårdsjournal följer med eleven vid skolbyten. Om eleven byter till en skola i en 
annan kommun sker överlämningen lämpligen genom ett avhändande av journalen. Ett 
avhändande innebär att journalen i sin helhet överlämnas till den andra kommunens 
skolhälsovård.  

Enligt 15 § arkivlagen (1990:782), får en kommunal myndighet avhända sig allmänna 
handlingar endast genom ett sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av 
lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige. Det finns inte någon lag som ger kommunen 
möjlighet att överlämna skolhälsovårdsjournaler till annan kommun, varför det behövs ett 
särskilt beslut från kommunfullmäktige för att möjliggöra detta. Beslutet måste fattas årligen.  

Skolhälsovårdsjournalen bör följa eleven, då det inte finns något värde i att journaler från 
avflyttade elever arkiveras i Mönsterås kommun. Byter eleven till privat skolhälsovård får 
endast kopior av journalen överlämnas. Notering om var kopior skickats ska göras i den 
journal som kopierats.  

Att överföra en skolhälsovårdsjournal kräver samtycke från vårdnadshavare eller elev om 
eleven är mogen att själv fatta beslut (12 kap 2-3 §§ offentlighets- och sekretesslagen).   

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-22 § 205 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att följande ska gälla för läsåret 2021/2022:  Skolhälsovårdsjournal för 
elev i Mönsterås kommun, som byter till offentligt bedriven skola i annan kommun, får 
överföras till den mottagande kommunens skolhälsovård efter elevens eller 
vårdnadshavarens medgivande. Byter eleven till en privat skolhälsovård får överföring av 
skolhälsovårdsjournal endast ske genom överlämnande av kopior.  

Kommunfullmäktige uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att ansvara för uppgifter 
hänförliga till 15 § arkivlagen, det vill säga att besluta om överföring av skolhälsovårdsjournal 
till annan kommun.  
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Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-06-22 § 205 
BUN 2021-06-09 § 69
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§ 91  

Medfinansiering Industrins Ostkustcentrum  
Diarienummer: 2021/173 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen bifaller ansökan om driftbidrag om 150 000 kronor/år för perioden 2021–
2023.  

Sammanfattning   
Industrins Ostkustcentrum AB (IOC) arbetar med samverkan inom kompetensutveckling, 
kompetensförsörjning, företagsstöd och marknadsföring. Samverkan sker med Mönsterås 
Lärcentrum för påverkan av utbildning på alla nivåer mot näringslivets behov. 
 
Ordförande för IOC Robert Nyqvist presenterade verksamheten för KSAU 2020-11-24 och 
ansökte om en förnyelse av driftbidraget för ytterligare tre år. Mönsterås har för perioden 
2017-2020 lämnat driftbidrag med 150 000 kronor per år.  
 
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-22 § 203 att kommunstyrelsen bör bifalla 
ansökan om driftbidrag om 150 000 kronor/år för perioden 2021-2023.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2021-06-22 § 203 
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§ 92  

Revisionsrapport - Budgetprocessen Mönsterås kommun 
Diarienummer: 2021/56 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta arbetet och återkomma med en redovisning kring 
reviderade anvisningar för budgetprocessen.  

Sammanfattning   
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsens 
budgetprocess är ändamålsenlig.  

Yttrande  
Bedömningen i PwC:s granskning visar att Mönsterås kommun delvis uppfyller målen i de 
revisionsfrågor som granskats. Rapporten tar upp ett antal punkter som behöver utvecklas 
för att få en tydligare budgetprocess. Synpunkterna kan sammanfattas med följande punkter: 

1. En revidering av anvisningarna bör göras som tydliggör processen 
2. Enhetliga mallar över vad som ska framgå i nämndernas beskrivningar 
3. Budgeten ska kompletteras med balansräkning och kassaflödesanalys 
4. Tydligare koppling till volymmått och nyckeltal 
5. Tydligare uppföljning kring analys av underskott 
6. Tydligare ekonomisk uppföljning 

Genom arbetet med intern kontroll mot nämnder/förvaltningar kommer en revidering av 
anvisningar kring budgetprocessen att göras. Revideringen innebär att punkterna 1 och 2 
ingår. Revideringen beräknas bli klar under hösten 2021. 

Balansräkning och kassaflödesanalys beräknas vara med till budgetrapporten december 2021, 
punkt 3 

Vad beträffande nyckeltal kommer den ekonomiska uppföljningen tydligare kopplas till 
nyckeltal via Kolada.se, punkt 4 

Arbetet kring ekonomisk uppföljning och analyser av underskott har utvecklats av 
ekonomiavdelningen och kommunstyrelsen under 2021, punkt 5-6 

Arbetet kring budgetprocessen har utvecklats under 2020-2021 och tillika uppföljning. 
Kommunstyrelsen har även arbetat in modell för att få bättre dialog med de 
nämnder/förvaltningar som har ett underskott. Arbetet sker enligt de rekommendationer 
som PwC tidigare lämnat i revisionsrapport om bland annat socialförvaltningen. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-06-08 § 192 att kommunstyrelsen bör 
fortsätta arbetet och återkomma med en redovisning kring reviderade anvisningar för 
budgetprocessen.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  
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Beslutsunderlag  
KSAU 2021-06-08 § 192 
KS 2021/56 Revisionsrapport 
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§ 93  

Delegationsbeslut  
 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen antecknar bifogade delegationsbeslut till protokollet.  

Sammanfattning   
I ärendet bifogas lista över delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag  
Lägenhetsarrenden båtplatser år 2021 
Bostadsanpassningsbidrag april – augusti år 2021
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§ 94  

Meddelanden  
Diarienummer: 2021/1 
 

Beslut  
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.  

Sammanfattning   
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen.  
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§ 95  

Kommunchefen informerar  
 
 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om följande: 

Aktuellt läge med anledning av covid-19 

Sjukfrånvaro 

Arbetsplatsolyckor inrapporterade i IA-systemet  
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