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§ 305 Dnr KS 2019/000567  

Samarbets- och samverkansområden mellan Mörbylånga 
och Borgholms kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet av folkomröstningen om Öland en kommun innebar bland annat att 
ett uppdrag att se över samarbetsmöjligheter och möjliga samarbets- och 
samverkansområden lades på kommundirektörerna i de bägge kommunerna. Att 

ta fram ett förslag till övergripande samarbets- och samverkansavtal har efter 
den första inventeringen, också kopplats till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 155/2019. 

Övergripande överenskommelse gällande mellankommunal samverkan mellan 
Borgholm och Mörbylånga kommuner daterad den 28 november 2019. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad den 28 november 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. De föreslagna samarbetsområdena mellan Ölandskommunerna godkänns. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda verksamheter, 
lämna förslag på samarbets- och samverkansformer för varje enskilt område 
som har valts ut. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med sin motsvarighet i 
Borgholms kommun, färdigställa det övergripande samarbetsavtalet i 

enlighet med den föreslagna strukturen. 

_____ 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.05-13.00  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Samarbets- och samverkansområden mellan 
Mörbylånga och Borgholms kommuner 

Resultatet av folkomröstningen om Öland en kommun innebar bland annat 

att ett uppdrag att se över samarbetsmöjligheter och möjliga samarbets- och 
samverkansområden lades på kommundirektörerna i de bägge kommunerna. 
Att ta fram ett förslag till övergripande samarbets- och samverkansavtal har 

efter den första inventeringen, också kopplats till uppdraget.    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 155/2019. 
Övergripande överenskommelse gällande mellankommunal samverkan 
mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner daterad den 28 november 

2019. 
Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad den 28 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommundirektörerna i de båda Ölandskommunerna har fått i uppdrag att se 
över samarbetsmöjligheter och möjliga samarbets- och samverkansområden. 

Förslagen ska tas fram dels utifrån kommunens organisation och dels utifrån 
ett medborgarperspektiv för att hitta de mest naturliga och enklaste 
områdena med störst behov, mest effektiviseringsvinster, kapacitetsökning 

och behov kompetens. 

Kommunernas förvaltningsledningar har under sommar och höst träffats för 

att identifiera samarbetsområden och en första avstämning har gjorts med de 
politiska ledningarna. Kommunledningarna har härefter beslutat komplettera 
uppdraget med att ge de båda kommundirektörerna i uppdrag att ta fram 

förslag till övergripande samarbets- och samverkansavtal. 

De nu föreslagna områdena har bedömts som särskilt lämpliga att utreda 

vidare med syftet att öka samverkan ytterligare mellan kommunerna. 
Förvaltningarna har identifierat dessa områden utifrån en från början 
betydligt längre lista med förslag på möjliga samarbetsområden. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Mot bakgrund av det uppdrag som kommunernas förvaltningsledningar har 
haft sedan folkomröstningen och sedan arbetat med under sommar och höst 
2019, kan förvaltningen inte se att det finns alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslagen till beslut kommer att påverka perspektivet ”Arbetsmiljö”, i 

kommunstyrelsens reglemente § 2.  
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. De föreslagna samarbetsområdena mellan Ölandskommunerna godkänns. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda 
verksamheter, lämna förslag på samarbets- och samverkansformer för 

varje enskilt område som har valts ut. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med sin motsvarighet i 

Borgholms kommun, färdigställa det övergripande samarbetsavtalet i 
enlighet med den föreslagna strukturen. 

 

Ann Willsund 
Kommundirektör  

Fattat beslut expedieras till: 

Kommundirektören 

Ledningsgruppen 
Borgholms kommun 
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Samarbets- och samverkansområden mellan 
Mörbylånga och Borgholms kommuner 

Förslag 

Nedanstående samarbetsområden har identifierats, utifrån en lång lista som 

förvaltningarna arbetat med, som möjliga samarbetsområden som lämpliga 
att utreda vidare i ett första steg att ytterligare öka samverkan mellan de båda 

kommunerna.  

 

Några av områdena bedöms kunna belysas snabbare då omfattningen är 

begränsad eller att det redan finns befintligt samarbete. Andra är mer 
komplexa och behöver bredare förankring och djupare utredning i hur 
samarbetet kan organiseras. 

Utöver de föreslagna områden finns upparbetade samarbetsformer inom de 
flesta verksamhetsområden mellan såväl ledning som verksamhet varför det 

kan komma att tillkomma samarbetsområden i närtid. 

Bedömningar inom respektive samarbetsområde 

IT till ÖKF 

Idag finns ett upparbetat samarbete inom IT då Mörbylånga kommun och 
Ölands kommunalförbund har ett samarbetsavtal med Borgholms kommun 

som svarar för IT drift och support. Samarbetsavtalet mellan de båda Ölands-
kommunerna löper ut den 31 december 2019.  
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Kommunstyrelserna i de båda kommunerna har fattat ett inriktningsbeslut 

om att fortsätta med gemensam IT-drift. Tanken var då att den gemensamma 
IT-driften skulle regleras via avtalssamverkan men kan på grund av 
konkurrensrätt inte ingås i den samarbetsformen, varför den istället föreslås 

hanteras via en verksamhetsövergång till Ölands kommunalförbund istället. 
Detta hanteras i särskild ordning genom att förbundsordningen justeras och 

ett samarbetsavtal upprättas, vilket behandlas i ett separat ärende.  

Genom att hantera IT tillsammans finns det skalfördelar och att driva det i 
kommunalförbundet ger också kommunerna möjligheter att driva utveck-

lingsarbetet inom digitalisering/automatisering tillsammans i på sikt gemen-
samma miljöer.  

Kommunerna måste på sikt hitta nya arbetssätt för att klara av välfärdsupp-
draget med allt mindre andel i förvärvsarbete. Ett sätt att göra detta är att 
tillvarata teknikutvecklingen med digitala tjänster och automatisering. Det 

strategiska digitaliseringsarbetet kräver emellertid kompetens som de 
enskilda kommunerna har svårt att hålla. Detta arbete behöver ske i tätt 

samverkan IT och verksamheterna inom respektive kommun. 

Servicecenter 

Båda kommunerna har servicecenter eller motsvarande som en första ingång 

till verksamheterna. Ett effektivt servicecenter kan avlasta verksamheterna 
med upp mot 80 % av kontakterna samtidigt som allmänheten ges en bättre 

service. I servicecenter upptäcks också vilka tjänster som medborgare och 
företag efterfrågar varför de kan utvecklas till ett nav för utveckling av 
e-tjänster och extern webbsida. Idag finns ett samarbete inom växelfunk-

tionerna då de båda kommunerna har samma system och kan avlasta 
varandra vid behov. Vi ser möjligheter till att utveckla arbetet inom service-

center tillsammans. 

VA 

Hösten 2018 genomfördes en första workshop mellan de båda kommunernas 

VA verksamheter då VA försörjningen är en av kommunernas största 
utmaningar framöver. Samarbetet avstannade emellertid men bör återupptas 

från grunden för att tillsammans hitta den mest effektiva organiseringen för 
att möta de oerhört kostsamma utmaningar kommunerna står inför. 

Tillsyn alkohol, livsmedel m m 

Båda kommunerna har liknande utmaningar då säsongsvariationerna är stora 
inom tillstånd och tillsyn av alkohol, folköl, tobak och receptfria läkemedel 

samt inom livsmedelshantering. Antalet försäljningsställen ökar dramatiskt 
under högsäsong och det är svårt att hålla erforderlig kompetens inom 
områdena då verksamheterna i stort sett ska vara avgiftsfinansierade. 

Skalfördelarna med ett nära samarbete bedöms som stora.  

Biblioteksledning 

Att ha en gemensam chef för de båda kommunernas bibliotek borde kunna 
gynna utvecklingen av biblioteksverksamheterna i de båda kommunerna. 
Idag har Borgholm en bibliotekschef som även har uppdrag i verksamheten 

medan Mörbylånga saknar funktionen.  
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Dataskyddsombud 

Alla myndigheter ska ha ett utsett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds 
uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförord-

ningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som 
kontaktperson för Datainspektionen.  

De båda kommunerna köper idag denna tilläggstjänst av kommunalförbundet 
Sydarkivera men har sagt upp tjänsten från och med 2020. Detta då 
kommunledningarna anser att kostnaden är för hög och att kvaliteten inte 

varit tillfyllest. Totalt har de båda kommunerna betalat upp mot 500 tkr 
(exklusive kommunala bolags ersättning för tjänsten) för del av tjänst från 

Sydarkivera. Genom att utbilda befintlig personal bedöms kvaliteten med 
närhet till verksamhet kunna öka och kostnaden hållas nere. Vi skulle vilja 
utreda huruvida kommunerna skulle kunna ha en gemensam funktion inom 

området.  

Ann Willsund 

Kommundirektör  
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Övergripande överenskommelse gällande mellankom-
munal samverkan mellan Borgholm och Mörbylånga 
kommuner 

För att klara framtidens utmaningar och erbjuda våra kommuninvånare en 

god kvalitet i de olika verksamheterna har ett beslut fattats att kommunerna 
ska samverka inom olika områden.  

Syftet 

Syftet är att öka effektiviteten och kvaliteten i båda kommunernas verksam-
heter. Syftet är även att minska sårbarheten och ökad attraktionen som 

arbetsgivare.  

Finns ytterligare syfte ska det anges i avtalet. 

Samarbetet ska bedömas ur nedan perspektiv: 

 Effektivare drift 

 Högre kvalitet 

 Säkra kompetensförsörjningen 

 Öka mernyttan för våra medborgare och företagare. Ge känslan av en 
sömlös organisation. 

Arbetsordning 

Uppföljning av den övergripande överenskommelsen ska ske årligen i 
september. Ansvarig för uppföljningen är kommunchef och kommundirektör 

och en redogörelse ska ske till respektive kommunstyrelse. 

Övriga villkor 

Denna övergripande överenskommelse är giltig efter beslut i respektive 
kommuns kommunstyrelse. 

Reglering av samverkansavtal som utgör bilaga till denna övergripande 

överenskommelse 

För varje samverkansområde ska samverkansavtal tecknas vilka utgör en 

bilaga till denna övergripande överenskommelse. De ska innehålla: 

 Syfte 

 Tider och omfattning 

 Åtagande 

 Ekonomi 

 Betalning 
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 Övriga villkor 

Tider och omfattning 

Avtalen löper kalenderårsvis med tre månaders uppsägningstid. 

Om avvikelse från detta finns ska det anges i avtalet. 

Åtagande 

Åtagande och arbetsuppgifter i detalj ska anges i avtalet. 

Ekonomi 

Den mellankommunala debiteringen ska ske så att varje kommun bär sina 

kostnader efter självkostnadsprincipen. 

Förtydliganden och ev. schabloner ska anges i avtalet. 

Betalning 

Fakturering ska ske kvartalsvis med betalningsdatum sista mars, juni, 
september, december. 

Avvikelse ska redovisas i avtalet. 

Övriga villkor 

Respektive avtal är giltigt efter beslut i respektive kommuns kommun-
styrelse. Uppsägning av avtal är giltig efter beslut i respektive kommuns 
kommunstyrelse. 

Denna övergripande överenskommelse börjar gälla 2020-01-01. 
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§ 155 Dnr KS 2019/000370  

"Öland - En kommun?" 

Sammanfattning av ärendet 

Efter det att folkomröstningen om en sammanslagning av Borgholm och 

Mörbylånga kommuner resulterat i ett nej, har styrgruppen analyserat 
situationen samt haft en avslutande diskussion om de konsekvenser resultatet 
leder till.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juli 2019. 

Kommunstyrelsens § 186/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet  

Carl Dahlin (M), med instämmande av Liv Stjärnlöv (M), yrkar att orden 

"tills vidare" i första beslutspunkten tas bort.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige kan besluta enligt Carl Dahlins 
ändringsförslag i första beslutspunkten och finner att kommunfullmäktige 
beslutar detsamma. 

Ordföranden hör därefter om kommunfullmäktige i övrigt kan besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En sammanslagning av Ölandskommunerna är mot bakgrund av 

folkomröstningens resultat inte aktuell. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med kommunchefen i 

Borgholm, se över samarbetsmöjligheter och lyfta fram sådana 
verksamheter där samarbete och samverkan är en enkel och uppenbar 
möjlighet. 

3. Arbetet ska utföras med utgångspunkt i ett medborgarperspektiv och med 
hänsyn taget till organisationens utformning och verksamheternas behov 

av effektivisering, kapacitetsökning och kompetens. 

4. Uppdraget ska återrapporteras under september månad 2019.    

_____ 
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