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§ 41  

Val av justerare Tid samt plats för justering Anmälan övriga 
frågor 
Diarienummer: 2022/6 

 

Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Reidun Ullström (C) att justera protokollet. 
Digital signering äger rum 2022-10-19 

Dagens sammanträde  
Owe Kåreberg (S) anmäler isbanan, Dnr 2022/7 KFN 2022-02-02 § 3 som en övrig fråga. 
Owe Kåreberg (S) anmäler Walk of fame, Dnr 2022/2 som en övrig fråga. 
Håkan Strömberg (L) anmäler elljusspåren i kommunen som en övrig fråga.
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§ 42  

Skötselbidrag Idrottsplatser 2022 
Diarienummer: 2022/31 

 

Beslut  
Skötselbidrag beviljas enligt följande: 
 
Blomstermåla idrottsklubb 7500 kronor kvartal 30000 kronor år 
 
Fliseryds idrottsförening 7500 kronor kvartal 30000 kronor år 
 
Mönsterås gymnastik- och idrottsförening 10000 kronor kvartal 40000 kronor år 
 
Timmernabbens idrottsförening 7500 kronor kvartal 30000 kronor år 
 
Ålems orienteringsklubb 7500 kronor kvartal 30000 kronor år 
 
Beträffande Mönsterås gymnastik- och idrottsförening har barn- och utbildningsnämnden 
ansvar för eventuellt bidrag om 20000 kronor för 2022 enligt överenskommelse mot 
föreningen. 
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§ 43  

Rutiner vid skadegörelse för kultur- och fritidsnämnden 
Diarienummer: 2022/32 

 

Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Tjänsteutlåtande Rutiner skadegörelse Kultur- 
och fritidsnämnden, 2021-09-03. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande Rutiner skadegörelse Kultur- och fritidsnämnden, 2021-09-03
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Mönsterås kommun | Kvarngatan 2 | Postadress Box 54, 383 22 Mönsterås | E-post fritid@monsteras.se | Telefon 0499-170 00 | monsteras.se 

 Datum  
 2021-09-03  

KONTAKT   
Namn Oscar Ekstam 
Avdelning Fritidskontoret 
Telefon 0499-17985 
E-post oscar.ekstam@monsteras.se 

Tjänsteutlåtande Rutiner skadegörelse Kultur- och fritidsnämnden  
 

Fritidschef lämnar följande förslag på riktlinjer i samband med skadegörelse orsakade av 
minderåriga, underlaget följer Barn- och utbildningsförvaltningens policy i liknande ärenden. 
 
I kultur- och fritidsnämndens roll som fostrare är det viktigt att en minderårig som vållar 
skada själv får ta ansvar för detta. Den grundläggande regeln i skadeståndslagen som är att 
det är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- och sakskada ska ersätta 
skadan gäller även när barn vållar skada. Genom en skärpning i skadeståndslagen (september 
2010) svarar förälder som har vårdnaden om ett barn för person- och sakskada och skada 
genom kränkning som barnet vållar genom brott. Ansvaret förutsätter inte att föräldern varit 
vårdslös.  
 
Om ett barn/ungdom vållar skadegörelse ska förvaltningen omedelbart ta kontakt med 
vårdnadshavare. Förvaltningens strävan är att träffa en frivillig överenskommelse med 
hemmet och barnet/-ungdomen om hur skadegörelsen ska ersättas av barnet/ungdomen. 
Förvaltningen hoppas på att föräldrar ska medverka till en sådan överenskommelse.  
 
Enligt arbetsmiljölagen klargörs att arbete för barn under 13 år ej får förekomma om arbetet 
är av sådan art att någon är anställd för att göra detsamma. Detta medför att ersättning av 
skadegörelse till övervägande delen måste ske som ekonomisk ersättning. 
 
Grundprincipen ska vara att alla barn som går i förskoleklass, grundskola, särskola eller 
gymnasieskola ska betala den faktiska kostnaden när en skada inträffar. Beroende på skadans 
omfattning/kostnad, barnets ålder samt om barnet haft uppsåt ska förvaltningen och 
hemmet träffa en överenskommelse om ersättningens storlek. Om skadan bedöms vara en 
olyckshändelse är det rimligt att ersättningen blir väsentligt lägre eller t o m bortfaller till 
skillnad från om skada gjorts med avsikt. Vid varje ”skadetillfälle” ska samtliga 
omständigheter vägas in vid bedömningen av ersättningens storlek. 
Skadegörelsen är i sig ett brott varför polisanmälan ska övervägas av förvaltningschef.  
Inom Mönsterås kommuns skolor informeras vårdnadshavare och eleverna om vad som 
gäller vid skadegörelse, och att detta även gäller Kultur- och fritidsförvaltningen. 
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Mönsterås kommun | Kvarngatan 2 | Postadress Box 54, 383 22 Mönsterås | E-post kommun@monsteras.se | Telefon 0499-170 00 | monsteras.se 

Rutiner vid skadegörelse  
 
Anvisningar till kultur- och fritidsförvaltningens personal när det gäller skadegörelse vid 
förvaltningens anläggningar och fastigheter.  
 

 Polisanmälan av skador ska ALLTID göras av närmaste chef (obligatoriskt av 
fastighetsavdelningen, då polisanmälan görs av fastighetsskötare). 

 Anmälan ska också ske till socialförvaltningens fältsekreterare – genom närmaste 
chef. 

 Anmälan till berörd chef och fastighetsavdelningen. 
 När fakturan kommer – fyll i specifikation för skadegörelse samt kommentar med 

hänvisning till skadegörelsens datum och/eller ärendenummer. 
 OM det finns kännedom om den/de som utfört skadan, så ska detta anges. Då ska 

även en speciell s.k. överenskommelse skickas hem för påskrift. 
 
Om chef beslutar att barnet ska betala ett lägre belopp än den faktiska kostnaden, så får 
ansvarig avdelning själv svara för mellanskillnaden kostnaden/reparationen. 
Fastighetsavdelningen betalar inte dessa fakturor. 
 
Enligt upprättat hyreskontrakt mellan hyresvärden (fastighetsavdelningen) och brukaren 
(Kultur- och fritidsförvaltningen) så gäller punkterna nedan. Vid anläggningar som helt ligger 
under kultur- och fritidsförvaltningen, står förvaltningen för samtliga kostnader.  
 

 På verksamhetstid – inomhus svarar kultur- och fritidsförvaltningen för kostnader för 
skadegörelse. OBS! – gäller all skadegörelse, inkl krossade glasrutor. 

 
 Detta innebär att skadegörelse utomhus, som t ex krossade glasrutor, på betalas av 

Fastighetsavdelningen.  
 
Beslutet som chef kan fatta om reducerat belopp – gäller endast för de fakturor som kultur- 
och fritidsförvaltningen ska betala. Om det sker skadegörelse annan tid och ni vet vem/-vilka 
som är skyldig/a, så anmäls detta till fastighetsavdelningen. De skadeståndsskyldiga ska 
debiteras för de kostnader som skadan orsakat. 
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Mönsterås kommun | Kvarngatan 2 | Postadress Box 54, 383 22 Mönsterås | E-post kommun@monsteras.se | Telefon 0499-170 00 | monsteras.se 

Användes om det finns någon som skall debiteras skadan av kultur- och 
fritidsförvaltningen eller fastighetsförvaltningen 
 
 
 
Skadeplats:  ________________________________________________ 
 
Datum:  ________________________________________________ 
 
Uppgift om vem som 
skall betala kostnaden 
för skadan:  ________________________________________________ 
Namn, pers nr, 
adress, tel nr  ________________________________________________ 
 
  ________________________________________________
  
 
Överenskommet  
belopp:        Hela beloppet.    Annat, nämligen ______ kronor. 
  Fastighetsavdelningen har enbart helt belopp. 
 
Ovanstående debiteras. 
 
 
Godkännes: 
 
 
______________________________ _______________________________ 
Namnteckning  av vårdnadshavare Namnteckning kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 
OBS! – Kontrollera mot Ditt försäkringsbolag, du kanske har rätt till ersättning! 
 

 

Denna blankett lämnas åter till kultur och fritidsförvaltningen  

senast: _____________________ 
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Mönsterås kommun | Kvarngatan 2 | Postadress Box 54, 383 22 Mönsterås | E-post kommun@monsteras.se | Telefon 0499-170 00 | monsteras.se 

ANGE följande angående bifogade faktura: 
 
 
  
Fakturadatum:  
 
____________________ 
 
Skadedatum: 
 
 ____________________    
  
Överenskommelse finns 
om debitering:  JA  NEJ 
 
Skada under skoltid  JA  NEJ 
markera 
  
Ruta skadad   Från UTSIDAN  Från INSIDAN 
markera 
 
Finns det kännedom om den/de  
som orsakat skadan?  JA  NEJ 
markera 
 
   Namn: 
 

      
  _________________________________________ 

 
      

  _________________________________________   
 

      
  _________________________________________  

 
Övriga upplysningar:  
 
____________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________   
 
Denna del skickas tillsammans med bifogade faktura till fastighetsavdelningen, eller 
ansvarig chef. 
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§ 44  

Taxor 2023 
Diarienummer: 2022/33 

 

Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastslå verksamhetens taxor enligt förslag. 

Dagens sammanträde  
Föredragande är kulturchef Patrik Byström och fritidschef Oscar Ekstam.  

Beslutsunderlag  
Taxor konferenslokal 2023, förslag. Taxor bibliotek 2023, förslag. Taxor fritidskontoret 2023, 
förslag. Taxor och avgifter för hallar och planer i Mönsterås kommun 2023, förslag.
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Bibliotekens taxor 2023 
 

Tjänst/vara   Kostnad Höjning 

Kasse   5 kr 3 kr 
Svartvit kopiering/utskrifter A4 2 kr/sida 0 kr 
Svartvit kopiering A3  4 kr/sida 0 kr 
Färgkopiering/färgutskrift A4  5 kr/sida 0 kr 
Färgkopiering A3  10 kr/sida 0 kr 
Fjärrlån   15 kr/bok 5 kr 
(Fjärrlån kopior: faktisk kostnad) 
 
Påminnelseavgift, försenade lån 
1:a krav   0 kr                  -20 kr 
2:a krav   40 kr 20 kr 
Barn under 18 år betalar ingen avgift 
 
Avgifter för förkomna medier (avvikelser kan förekomma beräknat efter 
återanskaffningsvärdet) 
Vuxenlitteratur  250 kr 0 kr 
Barn- och ungdomslitteratur  100 kr 0 kr 
Tidskrifter, enstaka nummer  100 kr 50 kr 
Spelfilm vuxen  500 kr 0 kr 
Spelfilm barn   300 kr 0 kr 
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Konferenslokaler taxor 2023 
 

Lokalhyra   Kostnad Höjning 

Skogen halvdag  400 kr 0 kr 

Skogen heldag   600 kr 0 kr 

Skogen 1 vecka  2 000 kr 0 kr 

 

Dungen halvdag  300 kr 0 kr 

Dungen heldag  500 kr 0 kr 

Dungen 1 vecka  1 000 kr 0 kr 

 

Skogsdungen halvdag  700 kr 0 kr 

Skogsdungen heldag  1 100 kr 0 kr 

Skogsdungen 1 vecka  3 000 kr 0 kr 

 

Pentry   300 kr/tillf. 0 kr 
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Multihallen taxor 2023* 

 
Hyra    Kostnad Höjning 

Barn/ungdom/städande förening hela lokalen 103 kr/h Ny 

Barn/ungdom/städande förening hela lokalen sommar 54 kr/h Ny 

Senior förening hela lokalen   237 kr/h Ny 

Senior förening hela lokalen sommar  125 kr/h Ny 

Privat/företag hela lokalen   443 kr/h Ny 

Privat/företag enbart hall – ej samlingssal  208 kr/h Ny 

Privat/företag enbart samlingssal  116 kr/h Ny  

 

Konstgräsplan taxor 2023* 
 

Hyra    Kostnad Höjning 

Barn/ungdom/städande förening helplan  103 kr/h Ny 

Barn/ungdom/städande förening halvplan (eller sommar) 54 kr/h Ny 

Senior förening helplan   237 kr/h Ny 

Senior förening halvplan (eller sommar)  125 kr/h Ny 

Privat/företag/extern förening helplan  443 kr/h Ny 

Privat/företag/extern förening halvplan (eller sommar) 208 kr/h Ny 

 

Sport- och gymnastikhallar taxor 2023* 
 

Hyra    Kostnad Höjning 

Barn/ungdom förening sporthall helplan  84 kr/h Ny 

Barn/ungdom förening gymnastikhall  53 kr/h Ny 

Senior förening sporthall helplan  135 kr/h Ny 

Senior förening gymnastikhall  78 kr/h Ny 

Privat/företag sporthall helplan  199 kr/h Ny 

Privat/företag gymnastikhall   114 kr/h Ny 

Extern barn/ungdom förening sporthall helplan 204 kr/h Ny 

Extern barn/ungdom förening gymnastikhall  119 kr/h Ny 

Extern senior förening sporthall helplan  252 kr/h Ny 

Extern senior förening gymnastikhall   167 kr/h Ny 

 

Matchkostnad  samtliga anläggningar  Samma som träning 

Bara dusch samtliga anläggningar  50% rabatt 

 

* Halvplan hyrs ej ut om motsvarande halva inte är uthyrd, halvplans-/sommartaxa är 50% 

mot ordinarie taxa, sommartaxa finns enbart på konstgräsplanen samt multihallen.   
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Föreningslokaler taxor 2023 
Taxa vid föreningshuset, klubbhus idrottsplatser och klubblokaler i sporthallar  

 

 

Föreningslokal Total yta m2 Årskostnad Höjning 

F2 (115) Bottenv. 12 3 571 kr 2%

Rum F4 (118), 123 & 121  Bottenv. 22 3 095 kr 2%

F8 (137) Bottenv. 12 3 035 kr 2%

F1 Bottenv 48 3 728 kr 2%

F11 Våning 2 126 5 631 kr 2%

Rum F5 (119) Bottenv. 7 1 494 kr 2%

Rum 122 Bottenv. 11 2 345 kr 2%

F6 (132, 132B och 131) Bottenv. 73 4 341 kr 2%

Rum 139 Bottenv. 15 3 035 kr 2%

F10 Våning 1 272 9 204 kr 2%

F3 Bottenv. 60 4 022 kr 2%

F7 (133) Bottenv. 25 3 659 kr 2%

F11 Våning 1 232 8 216 kr 2%

F9 (138) Bottenv. 33 3 364 kr 2%

Samlingslokalen 563 kr 2%

Skyttehall Blomstermåla 165 7 581 kr 2%

Klubblokal Parkhallen Mönsterås 26 3 659 kr 2%

Klubbhus Blomstermåla Idrottsplats 274 9 442 kr 2%

Klubbhus Fliseryds Idrottsplats 268 9 236 kr 2%

Klubbhus timmernabbens Idrottsplats 207 7 133 kr 2%

Omklädningsrum Nynäs Idrottsplats (94kvm) & Mönsterås idrottsplats (235kvm) 329 10 913 kr 2%

Klubbhus Mönsterås Idrottsplats 150 8 700 kr 2%

Kanslilokal Krungårdshallen 9 1 922 kr 2%

Fritidskontoret Biblioteket Mönsterås 40 13 963 kr 2%

Klubblokal Krungårdshallen 51 1 981 kr 2%
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§ 45  

Detaljbudget 2023 
Diarienummer: 2022/34 

 

Beslut  
Kultur- och fritidsnämnden antar Budget 2023 Ekonomisk flerårsplan 2024, fastställd av 
kommunfullmäktige 2022-06-13. 

Dagens sammanträde  
Kulturchef Patrik Byström redogör för av kommunfullmäktige fastställda Budget 2023 
Ekonomisk flerårsplan 2024–2025. 

Beslutsunderlag  
Budget 2023 Ekonomisk flerårsplan 2024, fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-13.
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§ 46  

Information 
Diarienummer: 2022/8 

 

Dagens sammanträde  
Mönsterås kommuns barnrättsstrateg besöker sammanträdet och informerar om 
implementeringen av barnkonventionen i kommunens samtliga verksamheter. 
Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och har 
funnits sedan 20 november 1989. 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, vilket 
innebär att kommuner och regioner har som uppgift att säkerställa att barnkonventionen 
implementeras i den egna verksamheten.  
 
Barnrättsstrategen arbetar tillsammans med kommunens barnrättsteam och i samordning 
med Agenda 2030, kommunens folkhälsoarbete, kommunens arbete med psykisk hälsa, 
kommunens arbete med våld i nära relationer samt kommunens föräldrastöd och 
förvaltningarnas utvecklingsarbete. Barnrättsteamet består av en representant från varje 
förvaltning liksom av barn- och ungdomsrepresentanter. 
Handlingsplanen som har utarbetats, Barnets bästa i Mönsterås kommun Handlingsplan för 
arbete med implementering av barnkonventionen fastställdes av kommunfullmäktige den 19 
september 2022. 
Arbetet med åtgärderna i handlingsplanen syftar till att nå följande mål i Mönsterås kommun: 
1. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. 
2. Vi har strukturer för att säkerställa att barns rätt tillgodoses i beslut som fattas på alla 
nivåer i kommunkoncernen. 
3. Det finns en medvetenhet hos beslutsfattare och ledning kring barns situation och 
uppväxtvillkor i Mönsterås kommun. 
4. Alla medarbetare och förtroendevalda har kunskap om barnkonventionen och hur den 
används. 
5. Barns röst kommer till tals i frågor som berör dem, både direkt och indirekt. 
6. Barnkonventionen och dess innebörd är känd hos barn, vårdnadshavare och allmänhet. 
 
Besöket av barnrättsstrategen avslutades med frågestund. 
 
Ordförande för kulturföreningen Klosterruin Kronobäcks vänner besöker sammanträdet och 
informerar om föreningens verksamhet.  
Syftet med föreningen är att sprida kunskap om Kronobäck. Det görs genom evenemang. 
Kronobäcksdagen är det största evenemanget och inträffar söndagen före midsommar varje 
år. Stämningsfulla Skymningskväll äger rum i november. Under sommartid finns guidade turer 
att gå vid klosterruinen. 
Dessutom finns en utställning i det så kallade svinhuset som byts med långa mellanrum. 
Likaså har projektet Överstebostället Kronobäck bidragit till att sprida kunskap om 
Kronobäck. 
År 2010 invigdes informationsbyggnaden och därmed den utformning av området som det 
ser ut idag. Byggnaden utgör även en samlingslokal som går att hyra, som också inrymmer en 
utställning av medeltida kläder. 
Fritidschef Oscar Ekstam informerar om: 
*passersystem för det planerade boknings- och bidragssystemet, e-serv. Bokningssystemet 
ska kommunicera med passersystem vid samtliga hallar. Upphandling av passersystem kan 
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dock dröja och installeras senare under våren 2023, 
*lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ och den aktuella skadegörelsen samt om kostnaderna 
och tiden som läggs på detsamma liksom innebörden av det, 
*samverkansform för att förebygga att barn och unga begår brott, SSPF. SSPF utvecklades för 
att upptäcka ungdomar i risk att begå brott eller med en begynnande kriminalitet. Skola, 
socialtjänst, polis och fritidssektor samverkar i denna modell. En annan modell benämns 
sociala insatsgrupper, SIG. Den utvecklades för att stötta unga med hög risk för att begå brott 
att lämna en kriminell livsstil. Socialtjänst, polis och skola samverkar i modellen SIG. 
 
Kulturchef Patrik Byström informerar om: 
*övrigt på gång: 
- efterfrågan av praktikplatser vid biblioteket är stor, 
- medarbetarenkät, 
- medarbetarsamtal, 
- SKR webbinarium folkbibliotek 10/10, 
- källkritikföreläsning Jack Werner 13/10, 
- besök av digital coach 14/10, 
- InfoJee Quiz till och med 7/11, 
- möte med ABF om projekt ”playhouse” 12/10, 
- anläggningsmöte Svenska Fotbollsförbundet, 13/10.
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§ 47  

Rapporter 
Diarienummer: 2022/9 

 

Dagens sammanträde  
Kulturchef Patrik Byström rapporterar om: 
*ekonomi. Dels kring nuläget, dels kring Budget 2023 Ekonomisk flerårsplan 2024–2025, 
fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-13, 
*oordningen bland yngre biblioteksbesökare, 
*boknings- och bidragssystemet e-serve, 
*Bokmässan 2022. Den 22 och 23 september besökte hela bibliotekspersonalen Bokmässan i 
Göteborg. Under torsdagen närvarade samtliga på många olika seminarier med vitt skilda 
ämnen, 
*bussturen den 2 oktober med möjligheten till information och praktik om InfoJee, 
 
Fritidschef Oscar Ekstam rapporterar om: 
*boknings- och bidragssystemet e-serve. Systemet tas i bruk från och med 1 januari 2023. 
Fritidschefen planerar att informera de som berörs kring hur e-serve fungerar, 
*Multihallen. Från och med 2023-01-01 fördelas ansvaret för Multihallen mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen och fastighetsavdelningen.
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§ 49  

Inkomna ärenden 
Diarienummer: 2022/4 

 

Sammanfattning   
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av distribuerade inkomna ärenden. 

Beslutsunderlag  
Livsmedelsanläggning Tjena – Taxebilaga riskklassificering 2020 
Livsmedelsanläggning Tjena – Kommunicering Förslag till beslut Fritidsgården Tjena 
Livsmedelsanläggning Tjena – Delegationsbeslut registrering Fritidsgården
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§ 50  

Övriga frågor 
Diarienummer: 2022/10 

 

Dagens sammanträde  
Angående isbanan, Dnr 2022/7 KFN 2022-02-02 § 3, kommer nämnden överens om att ett 
beslut om dess framtid ska tas vid nästa sammanträde, 2022-11-09 och beaktar samtidigt 
uppmaningen som idag finns kring att spara energi. 
 
Angående Walk of fame, Dnr 2022/2, kommer nämnden överens om att det föreslagna 
namnet till nominering av en stjärna, idag finns i raden av förslag till nomineringar. 
 
Angående elljusspåren i kommunen och närmare bestämt tiden för tändning av dess 
belysning, kommer nämnden överens om att ta upp det fortsättningsvis under nästa 
sammanträde, 2022-11-09.
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§ 51  

Nästa sammanträde 2022 
Diarienummer: 2021/49 

 

Sammanfattning   
Nästa sammanträde äger rum den 9 november. 
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