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§ 115  

Kallelse och kungörelse 
   

 

Beslut  
Kallelse och kungörelse godkänns.  

Sammanfattning   
Sammanträdet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 22 november 2021. Kallelsen 
skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 22 november 2021. 
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§ 116  

Detaljplan Mönsterås 7:1 - Hälsocentral 
Diarienummer: 2019/224 

 

Beslut  
Detaljplan för Mönsterås 7:1 antas.   

Sammanfattning   
Mönsterås hälsocentral är i behov av nya och ändamålsenliga lokaler. Den befintliga 
hälsocentralen är belägen vid korsningen Älgerumsvägen/Ljungnäsvägen cirka 500 meter från 
planområdet. Syftet med detaljplanen är att utveckla och stärka Mönsterås tätorts södra 
delar genom att möjliggöra för samhällsviktiga funktioner och centrumverksamhet. 
Detaljplanen möjliggör för vård, centrumverksamhet, detaljhandel och kontor. Anläggandet 
av en dagvattenanläggning i den norra delen av planområdet säkerställer ett 
omhändertagande av dagvatten genom lokal fördröjning och rening.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 112 att kommunfullmäktige bör anta detaljplanen 
för Mönsterås 7:1.  

Dagens sammanträde  
Anders Johansson (C), Madeleine Rosenqvist (KD), Roland Åkesson (C) och Robert Rapakko (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 112 
KS 2019/224 Planhandlingar 
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§ 117  

Avtal - Inköpssamverkan gemensam inköpscentral 
Diarienummer: 2021/281 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige godkänner Avtal om samverkan – Inköpssamverkan offentlig 
upphandling från 1 januari 2022 som ersätter tidigare avtal ”Avtal om gemensam 
Inköpscentral för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks 
kommuner”.  

Sammanfattning   
Mönsterås kommun samverkar med Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby 
kommuner inom upphandling. Kommunerna har en gemensam inköpscentral, där Västerviks 
kommun är värdkommun. Samverkan regleras av ett avtal från 2014.  

Kommunerna är överens om fortsatt samverkan inom offentlig upphandling. Kommunerna 
har set behov av ändringar i samverkansavtalet och har tagit fram ett förslag till nytt avtal att 
gälla från 2022-01-01. Varje samverkande kommun har rätt att med ett (1) års uppsägningstid 
säga upp avtalet att upphöra vid efterföljande kalenderårs utgång.  

Förslag till samverkansavtal reglerar bland annat:  

 Omfattning och uppgifter 
 Upphandlingsenheten  
 Deltagande parters ansvar 
 Beslutsform  
 Finansiering och kostnadsfördelning  

En skillnad mot nuvarande avtal är att samverkan ändras från kostnadsfördelning baserad på 
befolkningsmängd med låst budgetram till finansiering via timdebitering med ett fast belopp. 
Orsak till ändringen är behovet av att säkerställa upphandlarkapacitet.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 118 att kommunfullmäktige bör godkänna 
samverkansavtalet.  

Dagens sammanträde  
Anders Johansson (C), Robert Rapakko (S) och Roland Åkesson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 118 
KS 2021/281 Missiv  
KS 2021/281 Avtal om samverkan - Inköpssamverkan offentlig upphandling 2022-01-01 - 
arbetsdokument med förklaringar 
KS 2021/281 Avtal om samverkan - Inköpssamverkan offentlig upphandling 2022-01-01 
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§ 118  

Taxor 2022 - Tekniska förvaltningen 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxor för tekniska förvaltningen, att gälla från 2022-01-01.  

Sammanfattning   
Tekniska förvaltningen har tagit fram taxeförslag för tekniska förvaltningens tjänster.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 114 att kommunfullmäktige bör fastställa taxor för 
tekniska förvaltningen, att gälla från 2022-01-01.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifall detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 114  
KS 2021/240 Taxor – Tekniska förvaltningen 
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§ 119  

Taxor 2022 - Renhållning 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxa för år 2022, att gälla från 2022-01-01. 

Sammanfattning   
Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och destruktion av avfall, vilket enligt 
renhållningslagen samt renhållningsordningen för Mönsterås kommun ska utföras genom 
kommunens försorg. En höjning av renhållningstaxan med 3 % föreslås för år 2022.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens föreslår 2021-11-16 § 115 att kommunfullmäktige bör fastställa 
renhållningstaxa för år 2022, att gälla från 2022-01-01.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifall detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 115 
KS 2021/240 Tjänsteutlåtande  
KS 2021/240 Renhållningstaxa 2022 
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§ 120  

Taxor 2022 - VA 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxa för vatten- och avlopp, att gälla från 2022-01-01.  

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 2022 föreslås VA-taxans brukningsavgifter att höjas med 5 % och anläggningsavgiften 
med 3%. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 116 att kommunfullmäktige bör fastställa taxa för 
vatten- och avlopp, att gälla från 2022-01-01. 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  

Vi är enliga om att en taxehöjning på VA är nödvändig. Vi har idag en allt mer akut situation i 
att säkerställa basala funktioner i vår vattenförsörjning samtidigt som reningsverken och 
ledningsnätet är i stort behov av förnyelse. Vi har läst VA-planen och vi ser behoven. Vi 
hoppas med denna taxehöjning på att vi också åstadkommer lösningar.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 116 
KS 2021/240 Tjänsteutlåtande 
KS 2021/240 VA-taxa 
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§ 121  

Taxor 2022 - Kulturskolan 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxor för musik- och kulturskolan, att gälla från 2022-01-01.  

Sammanfattning   
Taxan för elever i musik- och kulturskolan föreslås lämnas oförändrade för år 2022, vilket 
innebär:  

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

*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.  

Avgiften är maximalt 1 200 kronor per familj och termin.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 120 att kommunfullmäktige bör fastställa taxor för 
musik- och kulturskolan, att gälla från 2022-01-01. 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 120 
BUN 2021-10-14 § 83
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§ 122  

Taxor 2022 - Socialnämnden 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens taxor, att gälla från 2022-01-01.   

Sammanfattning   
Socialnämnden har tagit fram förslag till taxor för omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning, korttidsvistelse LSS, korttidstillsyn LSS, hälso- och sjukvård, maxtaxa 
äldreomsorg, korttidsvistelse omsorg, installation trygghetslarm, timavgift hemtjänst, LOV-
ersättning samt taxor kopplade till prisbasbeloppet.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 121 att kommunfullmäktige bör fastställa 
socialnämndens taxor, att gälla från 2022-01-01.    

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 121 
SN 2021-09-22 § 133 
KS 2021/240 Presentation socialnämndens taxor  
KS 2021/240 Taxor socialnämnden 



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-11-29 

 

§ 123  

Taxor 2022 - Miljöbalken 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 945 kronor, 
att gälla från 2022-01-01.  

Sammanfattning   
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2021-09-30 § 125 att kommunfullmäktige 
fastställer en höjning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa från nuvarande 925 kronor till 
945 kronor.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 122 att kommunfullmäktige bör fastställa taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 945 kronor, att gälla från 2022-01-01.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 122 
MBN 2021-09-30 § 125
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§ 124  

Taxor 2022 - Kontroll enligt livsmedelslagen 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer timtaxan för kontroll enligt livsmedelslagen samt lagen om 
foder och animaliska produkter till 945 kronor, att gälla från 2022-01-01.  

Sammanfattning   
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2021-09-30 § 126 att kommunfullmäktige 
fastställer en höjning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa för kontroll enligt 
livsmedelslagen samt lagen om foder och animaliska produkter från nuvarande 925 kronor till 
945 kronor.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 123 att kommunfullmäktige bör fastställa timtaxan 
för kontroll enligt livsmedelslagen samt lagen om foder och animaliska produkter till 945 
kronor, att gälla från 2022-01-01.   

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 123 
MBN 2021-09-30 § 126
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§ 125  

Taxor 2022 - Tillsyn enligt strålskyddslagen 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen till 945 kronor, att gälla 
från 2022-01-01.  

Sammanfattning   
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2021-09-30 § 127 att kommunfullmäktige 
fastställer en höjning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen från nuvarande 925 kronor till 945 kronor.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 124 att kommunfullmäktige bör fastställa taxa för 
tillsyn enligt strålskyddslagen till 945 kronor, att gälla från 2022-01-01.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 124 
MBN 2021-09-30 § 127
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§ 126  

Taxor 2022 - Tillsyn enligt alkohollagen 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel av vissa 
läkemedel och lagen om tobak och liknande produkter till 945 kronor, att gälla från 2022-01-
01 

Sammanfattning   
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2021-09-30 § 128 att kommunfullmäktige 
fastställer en höjning av miljö- och byggnadsnämndens timtaxa för tillsyn enligt alkohollagen, 
lagen om handel av vissa läkemedel och lagen om tobak och liknande produkter från 
nuvarande 925 kronor till 945 kronor.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 125 att kommunfullmäktige bör fastställa taxa för 
tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel av vissa läkemedel och lagen om tobak och 
liknande produkter till 945 kronor, att gälla från 2022-01-01 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 125 
MBN 2021-09-30 § 128
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§ 127  

Taxor 2022 - Plan- och bygglagen 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastsäller taxor kopplade till plan- och bygglagen, att gälla från 2022-01-
01.  

Sammanfattning   
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2021-09-30 § 129 en höjning av timavgiften 
från nuvarande 925 kronor till 945 kronor, de föreslår även en förändring av taxor gällande 
underrättelse och expedierings samt en justering av bygglovsavgifterna för stor enkel 
byggnad (oisolerad).  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 126 att kommunfullmäktige bör fastställa taxor 
kopplade till plan- och bygglagen, att gälla från 2022-01-01. 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 126 
MBN 2021-09-30 § 129



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-11-29 

 

§ 128  

Taxor 2022 - Sotning och brandskyddskontroll 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras med 5,46 
% utifrån den beräkning som har gjorts av Sveriges kommuner och regioner. Indexregleringen 
sker vid årsskiftet 2021/2022.   

Sammanfattning   
Sotningstaxan ska räknas upp varje år och regleras enligt Sotningsindex som fastställs av 
Sveriges kommuner och regioner. Senast taxan indexreglerades i Mönsterås kommun var år 
2017.  

Konstruktionen av sotningsindex är att sotaren har rätt att få ut hela värdet av höjningen 
även om den genomförs senare. Cirkulären för sotningsindex tar höjd för detta men utgår 
från en årlig höjning. Därför kan cirkulären inte användas rakt, vilket är orsaken till att 
höjningen blir högre. Eftersom taxan inte höjdes utifrån sotningsindexet 2020 har sotaren 
inte fått ut det värdet. Pandemin försenade avtalsrörelsen 2020 vilket försenade nya löner. 
Mönsterås kommun har en modell med sotningstaxa och indexhöjning där det justerade 
sotningsindexet för juni används för att räkna upp taxan och den nya taxan tillämpas från 
efterföljande årsskifte.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 127 att kommunfullmäktige bör besluta att taxan för 
sotning och brandskyddskontroll justeras med 5,46 % utifrån den beräkning som har gjorts av 
Sveriges kommuner och regioner. Indexregleringen sker vid årsskiftet 2021/2022.   

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 127 
MBN 2021-09-30 § 134
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§ 129  

Taxor 2022 - Idrottshallar och planer 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer en taxehöjning med 2 % för idrottshallar och planer, att gälla 
från 2022-01-01.  

Sammanfattning   
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2021-09-16 § 63 en höjning av taxan för hyra av 
idrottshallar och planer i Mönsterås kommun med 2 %.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 128 att kommunfullmäktige bör fastställa en 
taxehöjning med 2 % för idrottshallar och planer, att gälla från 2022-01-01. 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 128 
KS 2021/240 Förslag taxehöjning idrottshallar och planer 
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§ 130  

Taxor 2022 - Konferenslokaler 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxor för konferenslokaler, att gälla från 2022-01-01. 

Sammanfattning   
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2021-09-16 § 63 följande taxor att gälla för 
konferenslokaler på Mönsterås bibliotek.  

Lokal  Pris halvdag Pris heldag Pris per vecka  
Skogen  400 600 2 000  

Dungen  300 500 1 000  

Skogsdungen  700  1 100  3 000  

Pentry  300/tillfälle    

 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 129 att kommunfullmäktige bör fastställa taxor för 
konferenslokaler, att gälla från 2022-01-01. 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 129 
KS 2021/240 Taxor 2022 – Konferenslokaler  
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§ 131  

Taxor 2022 - Biblioteket 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer bibliotekets taxor, att gälla från 2022-01-01.  

Sammanfattning   
Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut 2021-09-16 § 63 att kommunfullmäktige ska 
fastställa bibliotekets taxor för kopiering och förseningsavgifter. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 130 att kommunfullmäktige bör fastställa 
bibliotekets taxor, att gälla från 2022-01-01. 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 130 
KS 2021/240 Taxor 2022 biblioteket



Kommunfullmäktige 
Sammanträdesprotokoll 

2021-11-29 

 

§ 132  

Taxor 2022 - Serveringstillstånd 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxan för serveringstillstånd, att gälla från 2022-01-01.  

Sammanfattning   
Följande taxor gäller för serveringstillstånd i Mönsterås kommun:  

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten: 

6 000 kr (restaurangrörelse som bedrivs årligen, hela året eller del av år) 

Stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap: 

6 000 kr (t.ex. cateringverksamhet) 

Utvidgat tillstånd: 

3 000 kr (ändring av serveringslokaler m.m.) 

Utökad serveringstid: 

1 500 kr 

Tillfälligt tillstånd allmänheten: 

4 000 kr (t.ex. festivaler, marknader). Kan gälla under tre månader eller 12 gånger/år. 
Tillstånd för enstaka tremånadersperioder kan beviljas under högst två på varandra 
efterföljande år, inte mer.  

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap: 

500 kr. Kan gälla under tre månader eller 12 gånger/år. Tillstånd för enstaka 
tremånadersperioder kan beviljas under högst två på varandra efterföljande år, inte mer.  

Anmälningsavgift cateringföretag som har serveringstillstånd: 

300 kr. Cateringföretag måste ha tillstånd 6 000 kr. Därefter måste den lokal där serveringen 
äger rum för varje tillfälle anmälas till och godkännas av kommunen, anmälningsavgift 300 kr. 

Avgift för påminnelse om restaurangrapport: 1 000 kr/gång. 

Tillsynsavgift baserad på omsättning: 

Omsättning  avgift  

0 – 50 000  1 000 kr   

50 001 – 100 000 2 000 kr  

100 001 – 250 000 3 000 kr  

250 001 – 500 000 4 000 kr  

500 001 – 600 000 5 000 kr  

600 001 -   7 000 kr   
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Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 131 att kommunfullmäktige bör fastställa taxan för 
serveringstillstånd, att gälla från 2022-01-01. 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 131 
KS 2021/240 Tjänsteutlåtande
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§ 133  

Taxor 2022 - Strandskyddsdispens 
Diarienummer: 2021/240 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer taxa för ansökan om strandskyddsdispens, att gälla från 2022-
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 2022 är 945 kronor. För tillsyn tillämpas timavgift. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2021-11-16 § 132 att kommunfullmäktige bör fastställa taxa för 
ansökan om strandskyddsdispens, att gälla från 2022-01-01. 

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla detta. 

Beslutsunderlag  
KS 2021-11-16 § 132 
KS 2021/240 Tjänsteutlåtande 
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§ 134  

För kännedom: Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
rutinerna för biståndshandläggning 
Diarienummer: 2019/172 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige intygar att de tagit del av revisionsrapporten och överlämnar den till 
socialnämnden för handläggning.   

Sammanfattning   
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en uppföljande granskning 
avseende rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen. I rapporten redovisas 
iakttagelser och bedömningar. Den samlade bedömningen är att det inte helt vidtagits 
tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de brister som identifierades i föregående 
granskning.  

Dagens sammanträde 
Lekmannarevisor Jan Englund redogör för revisionsrapportens innehåll. 

Beslutsunderlag  
KS 2019/172 Missiv 
KS 2019/172 Revisionsrapport 
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§ 135  

För kännedom: Revisionsrapport - Fastighetsunderhåll 
Diarienummer: 2021/258 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige intygar att de tagit del av revisionsrapporten och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om kommunstyrelsen genom 
tekniska förvaltningen säkerställer ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter 
och att detta sker med en tillräcklig intern kontroll. 

Dagens sammanträde 
Lekmannarevisor Jan Englund redogör för revisionsrapportens innehåll. 

Beslutsunderlag  
KS 2021/258 Missiv 
KS 2021/258 Revisionsrapport 
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§ 136  

Medborgarförslag - Syltens våtmarksområde 
Diarienummer: 2021/283 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Ann-Charlotte Molin föreslås att skyltningen vid Syltens 
våtmarksområde förbättras.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/283 Medborgarförslag 
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§ 137  

Medborgarförslag - Multihallen 
Diarienummer: 2021/282 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Christer Lundgren och Lars Krantz föreslås att ansvaret för 
multihallen flyttas till kultur- och fritidsförvaltningen.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/ 282 Medborgarförslag 
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§ 138  

Medborgarförslag - Våld i nära relationer 
Diarienummer: 2021/291 

 

Beslut  
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Ann Sellberg föreslås bland annat att tjänstemän och 
förtroendevalda utbildas i arbete mot våld i nära relationer.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/291 Medborgarförslag 
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§ 139  

Interpellation - Vindkraft i Kärnebo 
Diarienummer: 2021/296 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen.  

Sammanfattning   
I interpellation ställd till kommunalråd Anders Johansson (C) undrar Anni Juhl Nielsen (SD) om 
kommunledningen kan tänka sig att avslå Stena Renewables ansökan om byggandet av ny 
vindkraft i Kärnebo utifrån ett hänsynstagande till lokalbefolkningen i området samt om den 
styrande majoriteten i kommunen kan tänka sig att inom sina respektive partier driva opinion 
för att effektbristen i södra Sverige inte enbart ska lösas genom byggandet av vindkraftverk 
på landsbygden.  

Beslutsunderlag  
KS 2021/296 Interpellation 
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§ 140  

Valärende 
Diarienummer: 2018/158 

 

Beslut  
Kristina Gummesson entledigas från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.  

Patrik Nilsson (M) väljs till ny ersättare i valnämnden.  

Håkan Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden, ersättare i 
styrelsen för Ålem Energi AB, ersättare i styrelsen för Ålem Energi Kraft AB samt huvudman 
för Häradssparbanken.  
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§ 141  

Nästa möte 
  

 

Beslut  
Nästa möte med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 20 december klockan 18:30.
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