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§ 94  

Information - Muddern 
Diarienummer: 2021/63 

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsen önskar löpande information i ärendet.  

Dagens sammanträde  
Miljö- och byggchef Malin Engdahl, teknisk chef Anette Elmgren Petersson och 
samhällsbyggnadschef Henrik Eriksson informerar om provresultat från undersökningar på 
Muddern och om kommunens information om föroreningarna till allmänhet och närboende. 
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§ 95  

Information - Turismsamordnare 
   

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Turismsamordnare Thomas Björklund informerar redogör för turismnäringens resultat från 
sommaren 2022 i Mönsterås kommun. 
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§ 96  

Delårsrapport 2022-08-31 och framtidsprognos 
Diarienummer: 2022/276 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Att godkänna upprättad delårsrapport.   

Att socialnämnden uppmanas att kraftfullt fortsätta driva pågående effektiviseringsarbete 
samt presentera en redovisning av effektiviseringsarbetet för att minimera det 
prognostiserade underskottet för kommunstyrelsen 2022-11-08.  

Att särskilda uppföljningar ska göras av de nämnder som prognostiserar underskott. 
Redovisning ska ske till kommunstyrelsen.  

Att effekterna av tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till 
kommunstyrelsen.  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga omprioriteringar och 
kostnadsbesparande åtgärder för eventuell överföring mellan nämnder/förvaltningar.  

Sammanfattning   
Delårsbokslutets syfte är att belysa den rådande ekonomiska situationen för Mönsterås 
kommun och dess koncernbolag. Rapporten ska ge en indikation på om antagna mål kommer 
att unna uppnås under året. Avseende det ekonomiska resultatet lämnas dels ett utfall för 
årets första åtta månader för kommunen och de kommunala bolagen och dels en prognos för 
helåret för kommunen.  

Mönsterås kommun uppvisar ett prognostiserat resultat för helåret på -5,8 miljoner kronor, 
vilket innebär en negativ budgetavvikelse på -10,2 miljoner kronor. Differenserna mellan 
budget och prognos är betydande på olika poster och inom olika verksamheter men den 
största delen av den negativa budgetavvikelsen hänför sig till finansnettot där återföringen av 
de orealiserade vinsterna finns. Det finns positiva budgetavvikelser främst bland 
skatteintäkter för året. Nämnderna redovisar ett prognostiserat underskott om -15,1 miljoner 
kronor vilket påverkar resultatet negativt.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-10-04 § 279 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna upprättad delårsrapport, att socialnämnden uppmanas att 
kraftfullt fortsätta driva pågående effektiviseringsarbete samt presentera en redovisning av 
effektiviseringsarbetet för att minimera det prognostiserade underskottet för 
kommunstyrelsen 2022-11-08, att särskilda uppföljningar ska göras av de nämnder som 
prognostiserar underskott. Redovisning ska ske till kommunstyrelsen, att effekterna av 
tidigare beslutade besparingsåtgärder regelbundet ska rapporteras till kommunstyrelsen 
samt kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjliga omprioriteringar och 
kostnadsbesparande åtgärder för eventuell överföring mellan nämnder/förvaltningar.  

Dagens sammanträde  
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar bifalla detta.  
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Beslutsunderlag  
KSAU 2022-10-04 § 279 
KS 2022/276 Delårsrapport 2022-08-31 
KS 2022/276 Redovisning av övergripande mål 1-5 
KS 2022/276 Redovisning av tilldelade uppdrag 2022
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§ 97  

Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram 
Diarienummer: 2022/277 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans 
ram (Egenandelsprogrammet) och  

Att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

Att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och 

Att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i 
Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

Att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

Att uppdra åt kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för 
Mönsterås Kommuns räkning. 

Sammanfattning   
Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska fördjupa 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande av 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som försäkringsbolag. 
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av kommunens mindre skador 
sker inom Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkring sker i samverkan 
med övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 
kostnadsminskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exempelvis 
möjlighet att avropa ytterligare tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som 
tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Mönsterås Kommun nya möjligheter till effektivisering av 
riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-04-10 § 278 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet), att uppdra åt utsett ägarombud eller 
dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta 
för förslaget, att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans, att uppdra åt utsett 
ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 
november 2022 rösta för förslaget, att godkänna nytt aktieägaravtal gällande 
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Kommunassurans samt att uppdra åt kommunens firmatecknare att den 16 november 2022 
ingå aktieägaravtalet för Mönsterås Kommuns räkning. 

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-10-04 § 278 
KS 2022/277 Tjänsteutlåtande  
KS 2022/277 Skrivelsen Riskhantering i Mönsterås Kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans från den 13 juli 2022 
KS 2022/277 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans 
KS 2022/277 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans i 
version med markering av ändringar samt med kommentarer 
KS 2022/277 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans 
KS 2022/277 Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med kommentarer. 
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§ 98  

Sammanträdesplan 2023 
Diarienummer: 2022/246 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda följande datum 2023:  

10 januari, 7 februari, 14 mars, 11 april, 16 maj, 30 maj, 12 september, 10 oktober, 14 
november och 5 december.  

Sammanfattning   
Kommunfullmäktige föreslås sammanträda följande datum 2023:  

27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 12 juni, 25 september, 23 oktober, 27 november och 
18 december.  

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-09-13 § 269 att sammanträda följande 
datum 2023:  

17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari, 7 mars, 21 mars, 28 mars, 4 april, 18 april, 2 
maj, 9 maj, 16 maj, 23 maj, 13 juni, 27 juni, 15 augusti, 29 augusti, 5 september, 19 
september, 3 oktober, 17 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 28 november och 
12 december.  

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-09-13 § 269 
KS 2022/246 Sammanträdesplan 2023
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§ 99  

Svar på medborgarförslag - Gynnande av biologisk mångfald i 
Korpemåla 
Diarienummer: 2022/51 

 

Beslut  
Medborgarförslaget anses besvarat.  

Sammanfattning   
I medborgarförslag inskickat av Patabygdens samhällsförening, Korpemåla vägsamfällighet 
och Stranda naturskyddsförening föreslås att Mönsterås kommun tar fram en skötselplan för 
gynnande av biologisk mångfald i Korpemåla. 

Yttrande  
Mönsterås kommun delar bedömningen att den biologiska mångfalden skulle gynnas av att 
hävden av strandängen återupptas. Arrendatorn har lovat att släppa ut betesdjur i området 
så fort som möjligt under året. På grund av tidsbrist har det dock ännu inte skett. Tekniska 
förvaltningen har en kontinuerlig dialog med samtliga arrendatorer av kommunägd mark och 
kommer följa upp skötseln av strandängen löpande. Om området fortsätter stå utan hävd bör 
villkoren i arrendeavtalet ses över för att säkerställa en långsiktig skötsel. Det kan finnas fler 
kommunägda betesmarker med bristande hävd där skötseln inte är reglerad i 
arrendeavtalen. En generell översyn av arrendeavtalen bör genomföras i dialog med 
arrendatorerna för att skapa en tydlighet kring vilken typ av skötsel som är önskvärd och vad 
som förväntas av arrendatorerna. Miljö- och byggförvaltningen anser att bete är en lämplig 
skötsel för att bibehålla och stärka de biologiska värdena på strandängen i Korpemåla och ser 
inte något behov av att ta fram en mer ingående skötselplan.   
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-13 § 268 att kommunstyrelsen bör anse 
medborgarförslaget besvarat.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-09-13 § 268  
KS 2022/51 Yttrande 
KS 2022/51 Medborgarförslag 
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§ 100  

Svar på medborgarförslag - Multihallen 
Diarienummer: 2021/282 

 

Beslut  
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.  

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

Yttrande  
Bakgrunden till förslaget bygger på att kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut merparten av 
kommunens sporthallar och andra idrottsanläggningar och har en taxa som är bättre 
anpassad för ändamålet som Mönsterås Boule Club har.  

Medborgarförslaget har diskuterats i kommunen och det finns en samsyn på att det är bra att 
flytta uthyrningen från tekniska förvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och 
fritidsförvaltningen ser även möjligheter att använda lokalerna till fler områden på sikt.  

Ärendet har behandlats av kultur- och fritidsnämnden 2022-08-31 och sedan i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-27. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-10-04 § 283 att kommunstyrelsen bör bifalla 
medborgarförslaget.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-10-04 § 283 
KS 2021/282 Yttrande 
KS 2021/282 Medborgarförslag 
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§ 101  

Rapportering icke verkställda beslut 2022 
Diarienummer: 2022/245 

 

Beslut  
Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporteringen av icke verkställda beslut 2022, kvartal 1, 
till handlingarna.  

Sammanfattning   
Det finns tre icke verkställda beslut för kvartal 1 2022 som är rapporterade till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO).  

Ett tidigare ej verkställt beslut gällande dagverksamhet är rapporterat som verkställt. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-13 § 270 att kommunstyrelsen bör föreslå 
kommunfullmäktige att lägga rapporteringen av icke verkställda beslut 2022, kvartal 1, till 
handlingarna.  

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

Beslutsunderlag  
KSAU 2022-09-13 § 270 
KS 2022/245 Rapportering icke verkställda beslut 2022, kvartal 1 

13



Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 

2022-10-11 

 

§ 102  

Kommunchefen informerar 
  

 

Beslut  
Informationen läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Kommunchef Fredrik Johansson informerar om följande:  

 Sjukfrånvaro  
 Arbetslöshet  
 Befolkningsstatistik  
 Aktuellt från ledningsgruppen 
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§ 103  

Meddelanden 
Diarienummer: 2022/1 

 

Beslut  
Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.  

Dagens sammanträde  
Inkomna meddelanden delges kommunstyrelsen. 
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§ 104  

Delegationsbeslut 
   

 

Beslut  
Kommunstyrelsen antecknar bifogade delegationsbeslut till protokollet.  

Sammanfattning   
I ärendet bifogas listor över delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag  
Bostadsanpassningsbidrag 2022-08-30 – 2022-10-03 
Strandskyddsdispens 2022-08-30 – 2022-10-03  
Serveringstillstånd 2022-08-30 – 2022-10-03 
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