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§ 14 Dnr KS 2019/000390  

Medborgarförslag - Djurkyrkogård för sällskapsdjur 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende att kommunalt anlägga en djurkyrkogård. 

Förslagsställaren upplyser om att det inte finns någon arrangerad plats i 

Mörbylånga kommun för begravning av sällskapsdjur.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juli 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut § 151/19 den 19 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 172/2019 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på tillägg om att kommunen välkomnar initiativ 

från privata aktörer. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt kultur- och 

tillväxtnämndens förslag och finner att styrelsen beslutar detsamma. 

Vidare hör ordföranden om de kan besluta enligt tilläggsyrkandet och finner att 

styrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att anläggning av 

djurkyrkogård för smådjur ingår inte i Mörbylånga kommuns huvuduppdrag. 

2. Kommunstyrelsen välkomnar initiativ från privata aktörer. 

_____ 
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§ 172 Dnr KTN 2019/000442  

Medborgarförslag - Djurkyrkogård för sällskapsdjur 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende att kommunalt anlägga en djurkyrkogård. 

Förslagsställaren upplyser om att det inte finns någon arrangerad plats i 

Mörbylånga kommun för begravning av sällskapsdjur.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juli 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut § 151/19 den 19 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att anläggning av 

djurkyrkogård för smådjur ingår inte i Mörbylånga kommuns 

huvuduppdrag.    

_____ 
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Medborgarförslag - Djurkyrkogård för sällskapsdjur 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende att kommunalt anlägga en djurkyrkogård. 

Förslagsställaren upplyser om att det inte finns någon arrangerad plats i 

Mörbylånga kommun för begravning av sällskapsdjur.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juli 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut § 151/19 den 19 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019.  

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget har diskuterats i samråd med Miljöverksamheten. Det krävs inga 

speciella tillstånd för att anlägga en djurkyrkogård för smådjur. En del 

kommuner har det i egen regi, andra har låtit privata aktörer sköta 

handhavandet med djurkyrkogårdar. Gator- och service anser att det bör 

skötas i privat regi då det är en ganska arbetskrävande skötsel och mycket 

administrativt arbete.    

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Undersöka lämplig plats på kommunal mark för byggnation av 

djurkyrkogård samt utreda vilken taxa som måste tas ut för att täcka 

kostnaderna för skötsel och administrativt arbete vid platsen. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkas inte av kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att anläggning av 

djurkyrkogård för smådjur ingår inte i Mörbylånga kommuns huvuduppdrag.    

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

ericsdotter@telia.com 
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§ 151 Dnr KS 2019/000390  

Anmälan av Medborgarförslag - Djurkyrkogård för 
sällskapsdjur 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att en djurkyrkogård för 

sällskapsdjur inrättas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juli 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 78/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 

det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sophie Eriksdotter Forsman,   

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 



 





 



Klaus Günter 

Svar på mejl från Cecilia Widén ”Mörbylånga Kommun” 7.2.20 

Jag vill att min skrivelse hanteras som ett meborgarförslag /klagomål. 

Med hänvisning till mina tidigare beskrivningar  (7.2,20)  vill jag formulera konkreta förslag. 

- Det skall finnas skyltar med ett tydligt budskap till hundägare vid alla av Färjestadens hamns 

badplatser ( Västra piren. Ölands Choklad, lekskeppet, Talludden, Granudden ) med ett 

tydligt budskap till alla hundägare. 

- Skyltarna skall finnas på en separat stolpe. Inte blandas med annan information eller 

varning. 

- Texten skall vara: ” Hundar får ej vistas inom detta område” 

- Hänvisning om ett hundbad ca 300 m norr om hamnen bodde finnas tydligt 

- Kommunen skall tydligare informera om ett ” allmänt hundförbud ” vid kommunala 

badstränder 



Från: Mörbylånga kommun 
Skickat: den 7 februari 2020 13:53 
Till: 'Klaus Günter' 
Kopia: Cecilia Widén 
Ämne: SV:  Medborgarförslag 
 
Hej Klaus! 
 
Tack för ditt mail med synpunkter på skyltar på Färjestadens hamn och Talluddens badplats. 
 
Jag funderar på om det är ett medborgarförslag eller om ska vi hantera det som ett klagomål? 
 
Om du vill att det handläggs som ett medborgarförslag, skulle vi önska att du komplettera skrivelsen med 
ett konkret förslag som politiken kan ta ställning till. Den politiska gången tar längre tid än om den 
hanteras som en skrivelse/klagomål. Först ska medborgarförslaget anmälas på fullmäktige, sen ska det 
handläggare som bereder ärendet till kultur- och tillväxtnämnden, där de lägger ett förslag till beslut för 
att sedan beslutas i kommunstyrelsen.  
 
Om du vill att vi hanterar det som klagomål, vidarebefordrar vi skrivelsen till ansvarig verksamhet för 
besvarande och ev åtgärd. 
 
Hör av dig om hur du vill att vi hanterar din skrivelse. 
 
Ha en fortsatt fin dag! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Registrator 
Kommunkansliet 
Tfn direkt: 0485-470 00 
E-post: registrator@morbylanga.se  
 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn växel: 0485-470 00 
www.morbylanga.se 
 
 
 
 
 
 
 

Från: Klaus Günter >  
Skickat: den 7 februari 2020 10:29 
Till: Mörbylånga kommun <kommun@morbylanga.se>; Klaus Günter  
Ämne: Medborgarförslag 

mailto:registrator@morbylanga.se
http://www.morbylanga.se/
mailto:kommun@morbylanga.se


Till Kommunstyrelsen 

Mörbylånga Kommun 

Trollhättevägen 4 

386 80 MÖRBYLÅNGA 

fvb till ansvarig myndighet 

 

Betr. Medborgarförslag av Klaus Günter, Vasagatan 4b, 386 34 Färjestaden, tel: 34260 

 

Min fru och har bott i Mörbylånga Kommun i snart 42 år, varav 32 i Färjestaden, nära hamnen. Vi har 

sett dess fantastiska utveckling  under de senaste 15-20  åren från en skräpig, övergiven industri 

hamn till ett attraktivt  bostadsområde, ett nedläggningshotat segelsällkap  med 28 medlemmar  i 

början av milleniet till en klubb ”FSS – en båtklubb för alla” -  med nu  över 200 medlemmar, som har 

sina 100-tals båtar förtöjda. Även ryktet som en trevlig gästhamn med bra service sprider sig mer och 

mer. 

Ett område med 6 matsställen/hotell, det finns 4 badstränder där alla åldrar kam umgås. Även med 

en färja, som tom lockar badgäster för dagen från Kalmar och Nybro. Ett köpcentrum på 

gångavstånd. 

Det är bara en sak som förstör den positiva helhetsbilden. Nämligen: hundar bland badgästerna: man 

möter dem i vattnet, på badstränderna och på soldäcken. Hundar som skäller på varandra och på 

badgästerna. Mitt 5-åriga barnbarn blev tex prejad av en Pitbullterrier! ( rasen  även känd som 

kamphundar!), när hon var på väg upp från vattnet via en badstege bakom servicehuset. 

I sammanhaget går tankarna även till den ganska stora andelen av befolkningen som är helt enkelt 

hundrädda. Min fru och jag har sedan i somras gett upp att påminna hundägarna, då vi bara har fått 

dumma, ja¸ tom aggressiva svar. Det blev helt enkelt för mycket för oss. Vid två tillfällen kunde vi 

räkna från vår ”stamplats”, en bänk på bak/södra sidan av servicehuset, 8 resp. 9 hundar enbart  

inom ”synhåll”. 

Dessutom – det viktigaste  -  alla skyltar i  hamnen gällande hundförbud har fel text - utom en . Alla 

står på fel plats, budskapet blandas  med annan, viktigare/mindre  viktig? information, som 

reklam/sponsorer/varningar. Den mänskliga hjärnan vill se det som är störst och ”viktigast”. 

Jag bifogar 7 foton i ordning från nordväst till söder: 

Foto 1: 

Står på insidan av södra hamnbassängen och försvinner mellan en stor (ny) varning halkrisk och 

dykning förbjuden.  

 



Foto 2: 

Ingång mellan ”Ölands Choklad” o ”Kommunförråd”, med perspektiv mot väster: ingen skylt alls! 

Foto 3: 

Samma position som foto 2, men blicken mot söder: skylten hänger mitt i den för det mänskliga ögat 

viktiga budskapet =- en LIVBOJ  

Foto 4: 

Skylten ”gömd” bakom ”Lekskeppet”, inte vid ingången från parkeringen 

Foto 5: 

10 m från havet, mitt på gräsmattan Granudden 

Foto 6: 

Ett kvarblivet rör till en – tyvärr avstängd - dusch användes ( ”missbrukades?”)  av en påhittig 

kommuntekniker som fäste för hundskylten och skylten ”Toaletter” . Den sista pekar för den 

ortskunnige  ungefär i riktning mot Algutsrumskyrka. Även0 här i mitten på den södra änden på 

gräsmattan Granudden 

 

Foto 7. 

Den ende skylt med ”rätt text/budskap:” Hundar får ej vistas inom detta område”. Dessvärre 

försvinner skylten och regeln i en mängd andra – för det mänskliga ögat – ”viktigare” – budskap, som 

reklam- och sponsorer skyltar. ”Granudden Beachsport Arena” dominerar! Det borde vara en 

fristånde skylt. 

Min fru och jag har själva varit hundägare i många år och tycker synd om hundarna som lider utan 

skugga i den heta solen. Djurskyttsföreningen har säkert också åsikter om detta. Ingen vi tilltalade 

hade en aning om ett hundbad  norr om hamnen. Hänvisning till detta vore kanske önskvärt!?  

En sista fråga: Finns det ett allmänt hundförbud vid kommu0nala badstränder i Mörbylånga? 

Om ja, skulle ett sådant publiceras tydligare till allmänheten.  

Vi önskar i alla badgästernas intresse att ansvarig myndighet ser över och hittar lösningar för de 

påpekade missförhållanden.  

Med vänlig hälsning 

Klaus Günter 

 

 



 



   
 
 
 Interpellation till kommunalrådet Matilda Wärenfalk 

Sommaren är i annalkande 

Mörbylånga kommun är en attraktiv plats att bo på eller att besöka. Naturen, kulturen och 

de fina stränderna lockar sommargäster, badgäster och inte minst vind- och kitesurfare. 

Haga park är en av de fina stränderna (borde vara i alla fall). Stranden är närmast perfekt i 

många hänseenden; den är långgrund med en behaglig sandbotten, den erbjuder lä och 

skugga i form av låg buskvegetation och den erbjuder gräs som ett alternativ till andra 

stränders sand- eller stenmarker.  

Haga park är även en av Sveriges populäraste surfingplatser för både vind- och kitesurfare. 

Det blåser oftast en jämn pålandsvind, som erbjuder lugnare segling på förmiddagen och 

utmanade segling på eftermiddagen, då sjöbrisen tilltar. Vindriktningarna i kombination 

med den långgrunda botten borgar för en god säkerhet. Tack vare dessa förutsättningar 

besöks Haga park inte bara av surfare från Sverige, utan av både fritids- och tävlingssurfare 

från många länder.  

Haga park ligger dessutom i ett unikt naturområde med Sandbergens tallmoer och klintar i 

söder och den rika fågellokalen Beijershamn i norr. Allt detta lockar sammantaget 

betydande besökarskaror, som skulle kunna bli väsentligt större. 

Intill stranden ligger även en campingplats som har butik och toaletter för campinggäster 

och besökare. Men campingplatsens säsong är kort och den stänger långt innan bad-, surf- 

och besökssäsongen är över. 

Haga park var tillbaka i tiden ett av de givna valen av strand för fastlänningar på besök på 

Öland. Denna framskjutna position har nu gått förlorad. Mycket kritik har framförts från 

allmänheten gällande bl.a. strandområdets städning, brygga och toaletter. Haga park var 

tidigare var i kommunal ägo men ägs idag av en privat aktör. 

Vår uppfattning är att Haga park är en unik naturresurs i vår kommun, som för närvarande 

inte utnyttjas till sin fulla potential. Vi menar att det omgående behövs en lösning för hur 

kommunen tillsammans med övriga parter ska återskapa Haga park som en attraktiv bra 

bad- och rekreationsplats inför sommaren 2020. 

Vi har därför följande frågor till kommunalrådet Matilda Wärenfalk. 

• Planeras det för något samverkansavtal med campingägaren, stugförening eller 

Surfers Center inför sommarsäsongen 2020? 

• Hur mycket kostade kommunens insats sommaren 2019? 

• Det som är mest angeläget är tillgången och skötsel av toalett. Hur kommer det att 

lösas inför sommarsäsongen? 

 

Eva Folkesdotter Paradis och Ulrik Brandén 

Moderaterna i Mörbylånga kommun 



 



   

Interpellation till Mathias Karlsson (S) 

Moderaterna i Mörbylånga kommun 

 

Södra Näsby den 11/2 2020 

Behov av fältassistenter i Mörbylånga kommun 

I Mörbylånga kommun arbetar socialtjänstens familjestöd med 

hälsofrämjande insatser tillsammans med föräldrar och barn samt 

ungdomar genom mötesplatser, information samt diskussion. Idag 

sätts insatser in främst när en problematik redan identifierats varför 

möjligheterna att komma till bukt med denna både kan ta tid 

samt misslyckas i större utsträckning än om det förekommits av ett 

förebyggande arbete. 

I Borgholms kommun arbetar förebyggande teamet på liknande 

sätt men har också en fältassistentfunktion som rör sig bland 

ungdomar kvällar och helger, för att på så sätt kunna identifiera 

olika former av riskbeteende för att kommunens socialtjänst sedan 

ska kunna arbeta tillsammans med berörd familj och därmed ha 

större framgång i att förebygga exempelvis missbruk. 

I Mörbylånga kommun saknas denna sorts fältassistenter, varför 

också många gånger hjälpen från samhället kommer senare än 

vad som vore önskvärt.  

Vi vill därför fråga Mathias Karlsson (S): 

- Avser majoriteten i kommunen att införa en fältassistentfunktion 

för att tidigare identifiera och förebygga missbruk samt andra 

former av problematik bland unga?  

Carl Dahlin (M) 

Ingela Fredriksson (M) 
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§ 15 Dnr KS 2020/000006  

Biblioteksplan 2020--2024 

Sammanfattning av ärendet 

En ny biblioteksplan måste antas för biblioteksverksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut § 149 den 12 november 2019. 

Biblioteksplan 2020 - 2024 daterad den 21 november 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 173/2019 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till förslaget med tillägg för några 

redaktionella ändringar i biblioteksplanen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt kultur- och 

tillväxtnämndens förslag med Henrik Yngvessons tilläggsyrkande och finner att 

styrelsen beslutar enligt förslag och med tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redaktionella ändringar görs innan ärendet går vidare till kommun-

fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Biblioteksplan 2020 - 2024 antas.    

_____ 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.55-11.00. 
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Syfte med biblioteksplan 

Syftet med en biblioteksplan är att ge strategisk vägledning för biblioteks-

verksamheterna. Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla ”kommuner 

och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksom-

rådet”. Planen är skriven med fokus på bibliotekets användare och omvärlds-

faktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling. 

Biblioteksplanen gäller både folk- och skolbibliotek. Inte bara 

skolbiblioteken utan också folkbiblioteken ska prioritera utvecklingen av 

barn och ungas läsning och språk. 

Biblioteksplanen ska uppdateras vart fjärde år och är ett av flera verktyg för 

att styra utveckling och prioriteringar inom biblioteken i Mörbylånga 

kommun. 

Mörbylånga kommuns biblioteksplan 2020 - 2024 gäller till dess en ny 

biblioteksplan antagits av ansvarig nämnd. 

Vision 

”Vi vill vara en inspirerande fristad och mötesplats och ett öppet rum där vi 

främjar läsning, kultur, kreativitet och demokrati. Vi vill uppfattas som 

kompetenta, engagerade och serviceinriktade. 

Genom ett gott bemötande vill vi påverka livskvalitén för våra medborgare.” 

Mörbylånga kommun 

Mörbylånga kommun på södra Öland ligger i Kalmar län och Mörbylånga är 

en av tio tätorter och kommunens centralort; Färjestaden är dock den största. 

Kommunen har en befolkning på ca 15 000 invånare.  

I kommunens visioner och övergripande mål 2018-2020, som är vägledande 

för bibliotekets verksamhet, kan man läsa att ”framtidens Mörbylånga är en 

hållbar och växande kommun som tar tillvara på sina unika möjligheter. Här 

erbjuds livskvalitet, välutbyggt samhällsservice och infrastruktur samt ett 

rikt utbud av kultur, natur- och fritidsaktiviteter. Mörbylånga kommun siktar 

mot att vara en av de ledande kultur- och naturkommunerna.” 

Biblioteksverksamheten anpassar sin verksamhet utifrån olika demografiska 

förändringar. Medborgarna behov och krav på verksamheten står alltid i 

fokus. 

Biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, 

fem bemannade skolbibliotek, ett integrerat skol- och folkbibliotek samt ett 

digitalt bibliotek. Målsättningen är att vara en organisation med gemensamt 

bestånd samt rörlig personal.  

Att man ska ha samma tillgång till kvalitativ biblioteksservice oavsett var i 

kommunen man bor. Ansvaret för folk- och skolbiblioteken ligger hos kultur 

och tillväxtnämnden. 

Bibliotekets uppgift i samhället 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsikts-

bildning. Biblioteken ska också vara en social och välkomnande mötesplats, 

en naturlig plats att besöka för olika kulturupplevelser. Verksamheten jobbar 
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aktivt för att olika externa aktörer och föreningar ska se biblioteket som en 

självklar mötesplats. 

Biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun arbetar utifrån nationella, 

regionala och kommunala styrdokument och regelverk; 

Demokrati genomsyrar inte bara biblioteket, vi alla arbetar för att utveckla 

demokratin. 

I biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun jobbar vi efter:  

- Biblioteksverksamheten i sig är miljömedveten då många delar på 

utbudet 

- Demokrati genomsyrar bibliotekens alla verksamhetsområden 

- Vår vision är att Mörbylånga kommun ska bli en ledande 

bibliotekskommun 

Bibliotekslagen 

Regional biblioteksplan Kalmar län 

Skollagen 

UNESCO 

Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 

Visioner och kommunövergripande mål för Mörbylånga kommun 

Globala mål 

Barnkonventionen 

Samverkan 

Biblioteksutveckling Region Kalmar län är en del av Region Kalmar. De 

stödjer och medverkar till samverkan och utveckling av biblioteksverk-

samheten i länets kommuner. De har även en stödjande och rådgivande 

funktion för bibliotekspersonalen i länet och samordnar resurser, arbets-

möten samt fortbildningar. Biblioteken i Mörbylånga kommun utbyter också 

erfarenheter och samverkar med biblioteken i Kronoberg- och Blekinge län.  

Verksamheten har även ett tätt samarbete med andra kommunala verksam-

heter såsom kultursamordnare, kulturskola, fritidsgårdar m.fl. 

Folkbiblioteken 

Enligt bibliotekslagen, 6 §, ska varje kommun ha folkbibliotek. De ska vara 

tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas behov. Enligt 7 § i 

samma lag ska folkbiblioteken särskilt främja läsning och tillgång till 

litteratur. 

I bibliotekslagen går även att läsa att det allmänna biblioteksväsendet ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt de prioriterade grupperna: 

 Personer med funktionsnedsättning, 4 §  

 Nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än 

svenska, 5 §  

 Barn och ungdomar, 8 §  

Folkbiblioteken i Mörbylånga kommun 

Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, 

Färjestaden och Degerhamn.  
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I nuläget finns Meröppet på biblioteket i Färjestaden men under 2019-2020 

kommer detta även att införa på biblioteken i Mörbylånga och Degerhamn.  

Meröppet innebär att låntagarna får möjlighet att ansluta sitt lånekort och 

därigenom få tillgång till bibliotekets lokaler utanför ordinarie öppettider.  

Denna funktion bidrar till en ökad service för kommunens medborgare samt 

ett ökat nyttjande av bibliotekets lokaler. 

Biblioteken arbetar även folkhälsofrämjande då verksamheten erbjuder en 

social mötesplats för att förebygga ensamhet och psykisk ohälsa. Biblioteken 

erbjuder lån av elcykel (finns på Färjestadens bibliotek). 

Motivering från Mörbylånga kommuns folkhälsopris 2018: 

”Man blir inte frisk av kultur, men man upplever ett välbefinnande. 

Gammal som ung besöker biblioteket, läser böcker, tidningar, fika och 

tar del av olika kulturella utställningar. Det är en mötesplats för oss 

alla och har en hög tillgänglighet med sina generösa öppettider.  

Som ett led i kommunens arbete att nå en fossilbränslefri kommun 

2025, erbjuder biblioteket även låne-el-cykel för att uppmuntra med-

borgare och företag i kommunen att minska sin klimatpåverkan. En 

fantastisk verksamhet som är värd att uppmärksammas!” 

”Läsning för nöjes skull förbättrar det sociala kapitalet hos läsarna 

och skapar bättre kommunikation mellan barn och vuxna. Det minskar 

depressioner och minskar risken för demens hos vuxna läsare.” 

(Wilkinson S, 2015. Litterature Review: the impact of reading for pleasure and 

empowerment) 

Skolbiblioteken 

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2000:800) ska eleverna i grundskolan, 

särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesär-

skolan ha tillgång till bibliotek. Skolbiblioteken ska vara en del av och 

integrerat i skolans pedagogiska verksamhet. 

Skolbiblioteken i Mörbylånga kommun 

Skolbiblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun lyder under den 

kommunala biblioteksverksamheten och finns på Alunskolan (åk F-6), 

Färjestadens skola (åk F-4), Smaragdskolan (åk 5-6), Glömmingeskolan 

(åk F-6), Gårdby skola (åk F-6), Skansenskolan (åk F-9) och Torslunda skola 

(åk F-6). När det gäller Alunskolan är det fysiska skolbiblioteket placerat på 

Degerhamns folkbibliotek och Smaragdskolans placerat på Färjestadens 

skolbibliotek. Skolbiblioteken bemannas av utbildade bibliotekarier.  

Även friskolorna i kommunen har möjlighet att köpa bibliotekstimmar.  

Fem fokusområden 

Mörbylånga kommuns biblioteksplan är uppbyggd kring fem fokusområden 

som representerar bibliotekens kärnverksamhet. För varje fokusområde har 

utvecklingsmål formulerats för att ge riktning för de kommande årens arbete.  

Utifrån dessa upprättar verksamheten handlingsplaner med konkreta 

aktiviteter att jobba efter. Dessa följs upp och revideras årligen. 
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Det fysiska biblioteket 

Biblioteket är samhällets öppna rum dit alla är välkomna.  

Besökarna ska mötas av välkomnande lokaler där de kan trivas och lätt 

kunna ta del av bibliotekens utbud. Detta åstadkommer vi genom att ha en 

bra exponering av media och en lyhörd kompetent personal som ger 

relevanta svar.  

Biblioteken i Mörbylånga ska erbjuda medborgarna i alla åldrar ett brett ut-

bud av böcker och andra media. Tillsammans med kultursamordnare, kultur-

skolan, konstsamordnare m.fl. vill biblioteken erbjuda kulturella program 

och utställningar för alla åldrar. Verksamheten erbjuder även lokalyta till 

dessa utställningar med en ambition att erbjuda alla medborgare en större 

kulturell upplevelse när de besöker biblioteken.  

Vi följer gratisprincipen – kostnadsfria lån för alla medietyper och kostnads-

fria reservationer både på media från eget bestånd och på inlån från bibliotek 

i hela landet. 

För att ytterligare öka tillgängligheten och servicen är Färjestadens bibliotek 

sedan 2016 knutet till Mer-öppet. Under 2019 och 2020 kopplas även 

Degerhamns och Mörbylångas bibliotek till Mer-öppet. Denna service ökar 

även bibliotekets funktion som möteslokal. 

Utvecklingsmål: 

- Fortsätta utveckla våra folkbibliotek till mötesplatser genom att anpassa 

lokalerna och (digitalisera) underlätta bokning av dessa. 

- Öka tillgängligheten till biblioteken i Södra Möckleby och Mörbylånga 

genom Mer-öppet 

- Införa en bokbuss ”mini” 

- Utveckla det fysiska rummet med hänsyn till våra prioriterade grupper 

(Barn och unga, personer med olika funktionsvariationer och personer 

med annat modersmål och nationella minoriteter) 

- Utveckla samarbetet med övriga aktörer både internt och externt 

- Upprätta en medieplan 

- Genomföra medborgarenkät 

- Veta vilka språk som pratas i kommunen för att erbjuda litteratur på olika 

modersmål 

Det digitala biblioteket 

Digital delaktighet är idag ett krav för en fungerande demokrati. 

I takt med att samhället blir mer digitalt ställer det högre krav på digitalt 

kunnande hos befolkningen. Detta ställer även större krav på biblioteket dit 

många vänder sig för hjälp i dessa frågor. Biblioteken idag ses som en digital 

resurs dit man kan gå för teknisk hjälp, information, låna datorer, skriva ut 

dokument osv. Verksamheten arbetar ständigt med att möta medborgarnas 

behov och en del i detta är att erbjuda IT-hjälp på samtliga folkbibliotek. 

En annan del av det digitala biblioteket är de digitala medier biblioteket 

tillhandahåller kostnadsfritt, e-ljudböcker, e-böcker samt tjänsten 

Pressreader. Dessa tjänster kompletterar det fysiska bibliotekets utbud och 
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ska existera parallellt. Dessa medier utgör också en utmaning för biblioteket 

då de i dagsläget då de utgör en stor del av verksamhetens mediebudget.  

Genom att låna bibliotekets digitala resurser minskar utsläpp från transporter 

samt inköp av fysiska medier. Det digitala biblioteket möjliggör en läsfräm-

jande flexibilitet som är oberoende av tid och plats. 

Utvecklingsmål: 

- Göra biblioteket mer synligt utanför bibliotekets fysiska väggar genom 

bl.a. sociala medier 

- Utveckla en användarvänlig webbplats 

- Förbättra den digitala kompetensen hos användarna och personalen 

- Komplettera det fysiska utbudet med ett större digitalt utbud 

- Delta i och marknadsföra regionala kampanjer 

Det läsande biblioteket 

Biblioteken har ett tydligt uppdrag att inspirera till läsning och lyfta fram 

litteratur av olika slag och i varierade medieformer. Läsförståelse, språk, 

läslust och berättande betyder mycket för kunskapssamhällets utveckling och 

för människors välbefinnande. Att kunna läsa och förstå det man läser är en 

demokratisk fråga.  

Något som genomsyrar vår verksamhet på biblioteken är intresset för läsning 

och litteratur, detta är också något vi jobbar med dagligen för att förmedla 

till alla åldersgrupper och i synnerhet barn och unga som är en prioriterad 

grupp. En fortsatt fokusering på skolbibliotek är därför mycket betydelsefull. 

Idag arbetar vi läsfrämjande med alla bibliotekets målgrupper t.ex. ”Barnens 

första bok” för de allra minsta, sagostunder, bokkassar för förskolorna, 

”Lässurr” för förskoleklasser, ”Boken kommer” för de som har svårt att 

besöka biblioteken och öppna föreläsningar samt författarbesök. I samarbete 

med kultursamordnare och Biblioteksutvecklingen i Region Kalmar erbjuder 

biblioteken även en mängd lovaktiviteter. Arbetet med läsfrämjande 

aktiviteter är en stor och mycket viktig del av biblioteksverksamheten. 

Utvecklingsmål: 

- Erbjuda litteratur på olika språk 

- Erbjuda och marknadsföra anpassad media 

- Utveckla den läsfrämjande verksamheten för alla medborgare 

- Utveckla samarbetet med andra aktörer, både internt och externt 

- Alla skolelever ska under sin skoltid ha besökt kommunens folkbibliotek. 

Det uppsökande och anpassade biblioteket 

Enligt bibliotekslagen, 6 §, ska folkbiblioteken vara tillgängliga för alla och 

anpassade efter användarnas behov. Vidare uppmärksammar bibliotekslagen 

ett antal prioriterade grupper; 4 §.  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärk-

samhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån 

deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälp-

medel för att kunna ta del av information. 
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5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild upp-

märksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 

modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 

1. de nationella minoritetsspråken, 

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

3. lättläst svenska. 

Biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun arbetar idag aktivt med att 

synliggöra dessa prioriterade grupper samt att erbjuda anpassad litteratur 

(Äppelhyllan) och aktiviteter (sagostund med TAKK; Tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation) samt Språkcafé för ökad integration. 

Verksamheten har bibliotekarier med särskild kompetens och utbildning för 

dessa prioriterade områden.  

Utvecklingsmål: 

- En ökad samverkan med andra aktörer t.ex. kultur och fritid, äldreom-

sorgen och omsorgen om personer med funktionsvariation 

- Öka användningen och nå nya användare av anpassade medier och 

tjänster 

- Nå nya användare av bibliotekets tjänster 

- Utveckla nya sätt att marknadsföra biblioteket 

Det lärande biblioteket 

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen ”verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning”. Biblioteken ska finnas tillgängliga för alla och ge möjlighet 

att få tag i den information och kunskaper man behöver för att kunna utöva 

demokratin. Biblioteken ska främja bildning och ska verka som en kunskaps-

förmedling i samhället. Därutöver är biblioteket en mötesplats samt en arena 

för kultur- och samhällsfrågor.  

Som en del i det livslånga lärandet står kommunens skolbibliotek som en 

pelare. Här utgår vi från skolans läroplan för att kunna hjälpa elever nå sin 

måluppfyllelse. Skolbiblioteket, Folkbildning, det eviga lärandet  

Utifrån denna måluppfyllelse arbetar skolbibliotekarierna aktivt med att 

undervisa i informationssökning, källkritik och litteraturförmedling. 

Andra pelare i det livslånga lärandet är att erbjuda intressanta och lärorika 

föreläsningar tillsammans med andra aktörer. Tillsammans med kultur-

samordnaren arbetar bibliotekarierna i en programgrupp som ansvarar för att 

planera och utveckla verksamhetens evenemang. Vi strävar även efter att 

skylta tydligt och informera medborgarna om aktuella kulturella händelser. 

Biblioteken arbetar även med att utifrån ett samhällspolitiskt perspektiv 

agera vallokal och även tillhandahålla politiska protokoll när de efterfrågas.  

Utvecklingsmål: 

- Utveckla skolbiblioteksverksamheten 

- Fortsätta utveckla och erbjuda intressant programverksamhet samt 

erbjuda lokal för olika kulturevenemang och utställningar  

- Främja livslångt lärande och folkbildning 
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Uppföljning 

Inför arbetet med kommande biblioteksplan genomförs en större användar-

undersökning för att ge medborgarna möjlighet att påverka nästa plan. 

Årlig uppföljning sker i samarbete med ansvarig nämnd där aktiviteter i 

handlingsplanen följs upp och revideras. Uppföljning ska även göras i 

delårsrapporten. Ansvar för detta har bibliotekschef tillsammans verksam-

hetschefen.  
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Biblioteksplan för 2019-2023 

Beskrivning av ärendet 

En ny biblioteksplan måste antas för biblioteksverksamheten.    

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 12 november 2019, § 149. 

Biblioteksplan 2020 - 2024 daterad den 21 november 2019. 

Tjänsteskrivelse daterade den 22 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek ha en politiskt beslutad 

biblioteksplan för verksamheten. Biblioteksverksamheten har inför nästa 

period tagit fram ett förslag till biblioteksplan. 

På förra nämndsmötet återremitterades ärendet till förvaltningen med ett 

önskemål från nämnden att politikerna skulle få träffa 

biblioteksverksamheten och diskutera biblioteksplanen. Bibliotekschef och 

ansvarig bibliotekarie har därför träffat Henriette Koblanck (S) och Björn 

Samuelsson (S) och diskuterat biblioteksplanen. Därefter har 

biblioteksverksamheten reviderat Biblioteksplan 2020 - 2024 och presenterar 

den reviderade versionen för beslut. 

Biblioteksverksamheten använder biblioteksplanen till att arbeta fram 

handlingsplaner för varje år. Ett utkast till en handlingsplan finns för 

perioden 2019-2020 och kommer tillämpas så snart den nya biblioteksplanen 

antas. 

Konsekvenserna av att inte ha en biblioteksplan är många. Bland annat kan 

inte biblioteken söka statliga bidrag för sin verksamhet om det inte finns en 

antagen biblioteksplan. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det finns inget alternativ till en biblioteksplan. Därför bedömer 

verksamheten att inga alternativa förslag är relevanta. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Biblioteksplan 2020 - 2024 antas.    

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Malin Alvkäll 

Tf bibliotekschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och fritidschef 

Bibliotekschef 
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§ 173 Dnr KTN 2019/000550  

Biblioteksplan för 2020 - 2024 

Sammanfattning av ärendet 

En ny biblioteksplan måste antas för biblioteksverksamheten.    

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut § 149 den 12 november 2019. 

Biblioteksplan 2020 - 2024 daterad den 21 november 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2019.   

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Biblioteksplan 2020 - 2024 antas.    

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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Övergripande överenskommelse gällande 
mellankommunal 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 där det är möjligt enligt kommunallagens 

regler om avtalssamverkan.  

 

Enligt kommunallagen 9 kap. 37 § är det möjligt för kommuner att träffa 

avtal om samverkan när det gäller uppgifter som de berörda kommunerna 

ska utföra. För att sådan avtalssamverkan ska vara möjlig ska det handla om 

offentliga tjänster som ska utföras av de berörda kommunerna och det måste 

handla om verklig samverkan, inte enbart om att köpa och sälja tjänster. 

Olika så kallade stödtjänster omfattas inte av möjligheten till 

avtalssamverkan, utan endast det som inbegrips i det så kallade 

Hamburgundantaget i lagen om offentlig upphandling.   

Syftet med samverkan 

Syftet är att öka effektiviteten och kvaliteten i båda kommunernas 

verksamheter. Syftet är även att minska sårbarheten och öka attraktionen 

som arbetsgivare.  

 

Om det finns ytterligare syften ska dessa anges i avtalet. 

Samarbetet ska bedömas ur nedan perspektiv: 

 Effektivare drift 

 Högre kvalitet 

 Säkra kompetensförsörjningen 

 Öka mernyttan för våra medborgare och företagare och ge 

känslan av en sömlös organisation. 

Uppföljning 

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. Varje kommuns 

kommunstyrelse ansvarar för att rapportera till kommunfullmäktige om den 

samverkan som sker, i enlighet med kommunallagens 9 kap. 38 §. 

Giltighet 

Denna övergripande överenskommelse är giltig efter beslut i respektive 

kommuns kommunfullmäktige. 
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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 

 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 eventuella schabloner ska anges i avtalet. 

Betalning 

Fakturering ska ske kvartalsvis med betalningsdatum sista mars, juni, 

september, december. 

Avvikelse ska redovisas i avtalet. 

Övriga villkor 

Beslut om att ingå eller säga upp respektive avtal är giltigt efter beslut i 

ansvarig nämnd i respektive kommun under förutsättning att frågan inte är 

av sådan natur att kommunfullmäktige enligt kommunallagens regler om 

delegeringsförbud ska fatta beslutet. 

 

Tvist angående denna överenskommelse och de avtal som sluts med stöd av 

denna överenskommelse ska, om parterna inte själva kan komma överens, 

hanteras av svensk allmän domstol. 

 

Denna övergripande överenskommelse börjar gälla den 1 januari 2020. 

 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Dnr 
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Övergripande överenskommelse gällande 
mellankommunal samverkan mellan Borgholm och 
Mörbylånga kommuner  

Beskrivning av ärendet 

Det finns en strävan från både Borgholms kommun och Mörbylånga 

kommun om att samverka i frågor där det kan leda till fördelar för båda 

kommunerna. För att underlätta samverkan och ha tydliga former för hur det 

ska ske har ett förslag till övergripande överenskommelse tagits fram.     

Beslutsunderlag 

Förslag till övergripande överenskommelse, daterad den 20 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Överenskommelsen har tagits fram tillsammans av de två kommunerna. 

Tanken är att denna överenskommelse ska utgöra den formella ramen när 

man sedan ska sluta avtal om olika samarbeten. De olika avtal som sedan 

sluts ska utgöra bilagor till den övergripande överenskommelsen. 

Den övergripande överenskommelsen bedöms vara en fråga av principiell 

betydelse. Det är i detta beslut som kommunen formellt talar om att man vill 

samverka på olika områden med Borgholms kommun och därför måste detta 

beslut fattas av kommunfullmäktige. De underliggande avtal som kan 

komma att slutas bör i de flesta fall kunna fattas av ansvarig nämnd men om 

det skulle bli aktuellt med samarbete i en fråga som är av större vikt för 

kommunen måste sådana beslut fattas av kommunfullmäktige enligt 

kommunallagen 5 kap. 1 §. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Det finns inga alternativa förslag till beslut. Båda kommunerna måste fatta 

beslut där överenskommelsen är likalydande enligt den överenskomna 

texten. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. Däremot kan en del kommande 

samverkansavtal som är kopplade till denna överenskommelse påverka de 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-20 
Dnr 

KS 2020/000027 
Sida 

2(2) 
 

 

olika perspektiven. Detta får då redovisas i samband med att beslut fattas om 

varje enskilt avtal. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den övergripande överenskommelsen gällande mellankommunal samverkan 

mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner antas.     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Borgholms kommun 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Ekonomi 

Kommunkansliet 

Kommundirektören 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 

 

 

2020-02-04  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 

2020-02-10 

14:56:32 

Leif Stefan Henrik 
Yngvesson 

2020-02-10 

14:59:42 

   

 

§ 31 Dnr KS 2020/000027  

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

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en strävan från både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun 

om att samverka i frågor där det kan leda till fördelar för båda kommunerna. För 

att underlätta samverkan och ha tydliga former för hur det ska ske har ett förslag 

till övergripande överenskommelse tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Förslag till övergripande överenskommelse, daterad den 20 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den övergripande överenskommelsen gällande mellankommunal samverkan 

mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
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2020-02-10 
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2020-02-10 

14:59:42 

   

 

§ 32 Dnr KS 2019/000536  

Ölands kommunalförbund - Delårsrapport 2,  
2019-01-01--2019-08-31 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet lämnar efter varje tertial en delårsrapport över verk-

samheten vad gäller ekonomiskuppföljning, investeringsuppföljning, väsentliga 

händelser samt strategiska framgångsfaktorer, samt målupp-fyllelse. Denna är 

upprättad på senast kända information. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport för perioden 190101-190831 Ölands kommunalförbund. 

Revisorernas granskning av delårsrapport inkommen den 23 oktober 2019. 

Förbundsdirektionens beslut från den 11 oktober 2019 § 52. 

Förbundsdirektionens beslut från den 13 december 2019 § 70. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Delårsrapport 2, 190101-190831, antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

 
 

 
 
Ekonomi 
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1(2) 
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Ölands kommunalförbund - Delårsrapport 2, 2019-01-
01--2019-08-31 

Beskrivning av ärendet 

Kommunalförbundet lämnar efter varje tertial en delårsrapport över 

verksamheten vad gäller ekonomiskuppföljning, investeringsuppföljning, 

väsentliga händelser samt strategiska framgångsfaktorer, samt 

måluppfyllelse. Denna är upprättad på senast kända information.   

Beslutsunderlag 

Delårsrapport för perioden 2019-01-01—2019-08-31 Ölands 

kommunalförbund 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-23   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

De olika verksamheterna har beskrivit vad som har hänt under året vilka 

strategiska framtidsfrågor som föreligger. Prognosen för helåret 2019 visar i 

dagsläget på ett resultat på 389 tkr vilket motsvarar ett budgetunderskott på 

105 tkr. Underskottet härleds till både räddningstjänsten och direktionen. 

Räddningstjänsten har haft höga utbildningskostnader och övriga kostnader 

främst gällande service och underhåll, prognosen har även tagit höjd för 

oförutsedda personalkostnader. Även direktionen drar över sin budget vilket 

beror på extra arvoden i samband med en utbildningsdag som infaller i 

samband med val som ej varit budgeterad samt att extra arvode utgått i 

samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader ej varit 

budgeterade. Turismorganisationen prognostiseras hålla sin budget och 

Finansverksamheten beräknas ge ett överskott då flera investeringar skjuts 

på till slutet av året. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delårsrapport 1 2019-01-01-2019-08-31 antas.  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-10-23 
Dnr 

KS 2019/000536 
Sida 

2(2) 
 

 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Sara Malmgren 

Controller 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Ölands kommunalförbund 
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Femårsöversikt, kommunen 

2018 2017 2016 2015 2014

Periodens resultat 666 219 -713 1 567 272

Nettokostnader -37 426 -36 621 -35 027 -30 380 -29 644

Nettokostnader (kr per invånare) -1 445 -1 416 -1 355 -1 198 -1 177

Investeringar 4 704 276 869 4 236 1 668

Totala tillgångar 30 959 28 950 17 705 25 380 35 999

Tillgångar (kr per invånare) 1 195 1 120 685 1 001 1 430

Eget kapital 8 923 8 257 8 038 8 751 7 183

Eget kapital (kr per invånare) 345 319 311 345 285

Totala skulder inkl. 

ansvarsförbindelser 39 290 41 836 12 226 19 188 32 716

Skuld (kr per invånare) 1 517 1 618 473 757 1 299

Pensionsåtaganden 1 885 2 156 2 559 2 559 3 901

Soliditet (%) 29% 29% 45% 34% 20%

Skuldsättningsgrad (%) 242% 246% 220% 290% 397%

Kassalikviditet 95% 104% 86% 88% 97%

Rörelsekapital, tkr -937 899 -1 024 -1 715 -791

Antal årsarbetare 28 32 46 39 39

Personalkostnader 26 802 26 602 25 166 21 889 21 217  
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse 

Måluppfyllelse av, verksamhetsmål och finansiella mål 

Turismorganisationen 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka 

2. Öka antalet inflyttningar 

3. Turismorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destinationen.  

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Tätt samarbete med näringslivet 

 Nära samarbete med kommunernas verksamheter 

 Stärka det interna samarbetet inom Ölands turismorganisation b.la genom tydliga målbilder och 
tydlig arbetsfördelning. 

 Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  
 

 

Perspektiv – Utveckling 
Verksamhetsmål 

1. Varumärket Öland förstärks 

2. Utveckla nya säsonger på Öland  

3. Erbjuda en hållbar turistdestination 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer 

 Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt 

 Nära samarbete med kommunernas klimatstrateger och de strategier som finns.  
  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Kommentar 

Öland är en bra plats att 
leva och bo på (SCB) 

>65 (61 av 111 
kommuner 
2018) 

Borgholm är 
med 2019 

  Ej genomförd ännu 

Invånarantal 

 

Mörbylånga:  

15 045  

Borgholm:  

10 950  

 Prognostiseras 
att delvis upp-
nås 

Invånartal enligt SCB per 
den juli 2019: 

Mörbylånga: 15 132 (+35) 

Borgholm: 10 877 (+17) 

Ökning senaste halvåret, 
jan-juli 
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Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Kommersiella gästnätter 
(SCB) 

2018 (1 378 454  apr 2019) 

1 450 000    Siffror först i november 
2019, anläggningarna under 
april, maj varit nöjda med 
beläggning)  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Teamaktiviteter 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Målsättningen är att vi ska vara den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den 
Öländska besöksnäringen i form av Partnerskap Öland  

Aktiviteter för att uppnå mål: 

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten 

 Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät-Hållbart 
medarbetarengagemang, to-
talt värde 

89  

 

  Ej genomförd ännu. 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk uppföljning Budget i balans  Budget pro-
gnostiseras att 
hållas 

Avhängigt att budgeten för 
bokningarna håller. 

Medel för aktiviteter Öka extern medfi-
nansiering samt 
modell för ”krona 
för krona” med 
kommunalförbun-
det kommer utre-
das under 2019. 

  Process påbörjad och en di-
alog med näringsliv samt 
politiken pågår. 
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Räddningstjänsten 

Perspektiv – Kund 

Verksamhetsmål 

1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka 

2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter 

3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början 

 Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet) 

 Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök 

 De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info 

 Bli aktiv på sociala medier 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Antal företag i Partnerskap 
Öland 

 

40  

 

  37 st maj månad 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Utlarmning I mindre än 5 % 
av olyckorna ska 
det upplevas att 
utlarmningen var 
felaktig 

 Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

Hittills under 2019 har det vid 
0% av olyckorna upplevts att 
utlarmningen varit felaktig 

Responstider Responstiderna 
totalt ska minska 
från föregående år 

 Osäkert De åtgärder som genomförts 
för att minska responstiderna 
har endast varit igång sedan 
juni. Det är därför för tidigt för 
att kunna dra några säkra slut-
satser, men på den station som 
åtgärden satts in på har re-
sponstiderna minskat med ca 
24 sekunder. 

Tjänsteanteckning efter 
första tillsynsbesök 

Tjänsteanteckning 
från första tillsyns-
besöket ska 
skickas ut inom en 
vecka i 70 % av 
ärendena, inom 
två veckor i 90 % 
av ärendena och 
inom tre veckor i 
100 % av ären-
dena. 

 Målet progno-
stiseras att 
uppnås 
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Perspektiv – Utveckling 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver 

2. Ny personal ska få nödvändig utbildning 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station 

 RCB ska öva tillsammans med brandmännen 

 Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande 

 Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Medarbetare 

Verksamhetsmål 

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats 

2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats 

3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter 

Aktiviteter för att uppnå mål 

 Medarbetarsamtal 

 Arbetsplatsträffar 

 Infoblad 

 Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Svarsbrev på tillståndsan-
sökan LBE 

Svarsbrev ska gå 
ut samma dag till-
ståndsansökan 
LBE registreras  

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

 

Sociala medier Facebook-konto 
ska skapas och 
börja användas 

 

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

 

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Övningsuppföljning All personal ska ha ge-
nomfört de övningar 
som är planerade för 
resp. station 

 Målet prognosti-
seras att delvis 
uppnås 

Övningsuppföljningen hit-
tills under 2019 visar på ett 
bra deltagande på övningar 

Övningsplanering Planeringen ska ta med 
övningar som behövs för 
att uppfylla förmågan för 
resp. station  

Målet prognosti-
seras att uppnås 

 

Formella kompeten-
ser 

Grundutbildning för for-
mella kompetenser ska 
ges minst en gång/år 

 

Målet prognosti-
seras att uppnås 
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 Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas 

 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

Perspektiv – Ekonomi 

Verksamhetsmål 

1. Budgetramarna ska hållas 

2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan 

Aktiviteter för att uppnå mål:  

 Regelbundna uppföljningar av ekonomin 

 Planera för inköp 

 Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall 

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:  

 

  

Indikatorer Mål 2019 Målupp-
fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Medarbetarenkät Över 90 % av medarbe-
tarna ska trivas på sin 
arbetsplats och känna 
stolthet  

Målet progno-
stiseras att 
uppnås 

Bedömningen är att trivseln 
är stor på arbetsplatsen 

Upplevd kompetens Över 70 % av medarbe-
tarna ska uppleva att de 
har kompetens att ut-
föra samtliga uppgifter 

 Osäkert En ny förmågebeskrivning 
börjar gälla, det är osäkert 
hur medarbetarna upplever 
denna i förhållande till sin 
egen kompetens 

Indikatorer Mål 2019 Målupp

-fyllelse 

Utfall 2019 Analys 

Ekonomisk 
uppföljning 

Driftsbudgeten totalt ska 
ligga på +2% inför 
sommaren, därefter 
enligt plan 

 Målet Prognosti-
seras att ej upp-
nås 

På grund av höga utbild-
ningskostnader samt övriga 
kostnader som hängt efter 
(främst gällande service och 
underhåll) kommer budge-
ten för 2019 inte att hållas 

Service och underhåll Service, underhåll och 
besiktningar ska vara 
gjorda enligt givna 
intervall  

Målet prognosti-
seras att uppnås 
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Cykelprojektet Fyr till Fyr

Sträcka Planerat byggår 

Grankullavik – Byxelkrok 2018-2019 

Albrunna – Grönhögen 2019 

Grönhögen – Ottenby vandrarhem 2019-2020 

Ottenby vandrarhem – Torngård 2019-2020 

Del av trollskogen 2019 

Västerstad – Smedby utgår 

Smedby – Gåssten – Väg 931 utgår 

Dammvägen – Strömelbacken utgår 

Torngård – Skärlöv 2019-2020 

 

Finansiering 

Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella 
och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner 
och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fem år. Cirka 58 
miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till 
projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. Budget 
finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när anbud kommit in till projektet. 
Projektet lyder under LOU. 
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Väsentliga händelser 

Turismorganisationen 

Verksamhet 

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande 
turismen för hela Öland. Turistorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla 
Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra 
till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka. 

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. 
I övrigt finns 11 st Infopointer året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsökande perspektiv. 

Turismorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för 
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om planer och åtgärder som beslutas samt även 
hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. 

Analys av nuläge och utmaning 

Organisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget krävs att förtroende och tillit 
byggs upp mellan organisationen och det lokala näringslivet. 

Banden mellan turismorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i respektive kommun 
behöver stärkas. Samarbetet med Region Kalmar och Destination Kalmar behöver även prioriteras. 

En förutsättning för ovan är att skapa en ändamålsenlig och effektiv intern organisation som kännetecknas 
av arbetsglädje och gemenskap. Arbetssätt och metoder behöver genomlysas och möta den digitala 
nutiden.  

Räddningstjänsten 

Verksamhet 

Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller 
annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och 
informationssäkerhetssamordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa 
handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.  

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall 
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt 
skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö och 
egendom. 

Analys av nuläge och utmaning 

Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar i samhället har lett till stora problem att 
bemanna deltidsstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjligheter men även lett till nya och större 
risker för räddningspersonal vilket ställer ökade krav på resurser och kompetens. Att säkerställa att 
räddningstjänsten kan bemanna sina deltidsstationer samt ha den kompetens som krävs för att kunna möta 
nya risker i samhället är därför avgörande för verksamhetens framtid. 

Att inte hantera dessa utmaningar nu, innan problemen blir för stora, kan innebära att räddningstjänsten 
på sikt inte klarar av att upprätthålla sin förmåga. Risker och särskilda behov i det geografiska området ska 
styra vilken förmåga räddningstjänsten ska ha. Om problemen blir ännu större kan räddningstjänsten vara 
tvungen att anpassa sin förmåga utefter de resurser som finns kvar att tillgå i organisationen. Därmed 
kommer man vara tvungen att avstå från förmågan att hantera de risker som finns. 

Exempel på detta kan vara att behöva ta bort beredskap från vissa stationer under dagtid, inte på grund 
av det inte behöver upprätthållas någon beredskap dagtid utan på grund av att det helt enkelt inte finns 
några brandmän att tillgå under denna tid. Ett annat exempel kan vara att inte kunna göra insatser vid 
trafikolyckor med nya bränsleformer, på grund av att kompetensen att ta fram metoder och taktik för 
dessa nya risker inte finns i organisationen. Eftersom det blir svårare och svårare att upprätthålla beredskap 
och hantera risker kommer situationen endast bli värre och värre över tid om inget görs snart. Sänkning 
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av räddningstjänstens förmåga kommer därför behöva göras kontinuerligt i takt med att problemen ökar. 
Detta för dessutom med sig att de resurser dagtid som finns idag kommer behöva lägga mycket tid på att 
försöka rekrytera personal vilket ytterligare leder till att dagtidsresurserna för de administrativa uppgifterna 
minskar. 

På grund av geografin går det inte heller att förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster för 
att kunna upprätthålla förmågor eftersom det inte går att få snabb förstärkning från fastlandet till Öland 
annat än precis vid bron. Ska de risker som finns och de olyckor som kan tänkas inträffa kunna hanteras 
på Öland krävs att räddningstjänsten på Öland har den förmåga som behövs. 

Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till invånare 
och företag på Öland som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver. Innebörden av detta är att 
Ölands Kommunalförbund inte lever upp till lagens krav om att erbjuda alla människor ett likvärdigt skydd 
mot olyckor. Den utredning som har gjorts om räddningstjänstens framtid föreslår tre åtgärder för att 
möta de problem som finns. 

Just nu står alltså valet mellan att genomföra de föreslagna åtgärderna och därmed utveckla organisationen 
efter de risker och behov som finns, eller att inte genomföra åtgärderna och därmed acceptera en sänkt 
förmåga att kunna hantera olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att inte genomföra åtgärderna 
innebär alltså inte att organisationens förmåga enbart bibehålls på nuvarande nivå, utan innebär att inom 
en ganska snar framtid kommer förmågan sänkas. De åtgärder som föreslås syftar inte till marginella 
förbättringar av verksamheten, utan till att säkerställa att det i framtiden kommer finnas en räddningstjänst 
överhuvudtaget. 

Även kraven på samverkan och förmågan att kunna hantera större, långdragna händelser som kräver snabb 
resursuppbyggnad har ökat. Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan 
mellan de kommunala räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och mer samverkan mellan 
dessa. Att samverka mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som 
räddningschefen (och räddningsnämnden) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och 
förmåga inom nämndens geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig 
förmåga samt minutoperativ sådan. 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till många 
och omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. Troliga 
framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer att vara mer frekvent 
förekommande. 

Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att hantera. 
Diverse utredningar har gjorts som belyser dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i 
framtiden: 

 Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 

 Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst 

 Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  

Vissa åtgärder har gjorts utifrån slutsatser i utredningarna, medan andra saker återstår. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro, Räddningstjänsten 
Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som under senare år har 
utvecklats vidare. Bland annat finns numera en gemensam samordnings-/samverkansperson på deltid. 
Inom vissa områden finns också samverkan mellan räddningstjänsterna i hela Kalmar län. I dessa båda 
räddningstjänstregioner pågår redan diverse projekt med syfte att effektivisera utalarmering och ledning 
av räddningsinsatser. Viktigt att påpeka är dock att räddningstjänsterna också har utmaningar inom 
förebyggande arbete och myndighetsutövning samt rena administrativa uppgifter. 

Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att ställning måste tas till hur 
nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst hanteras.  

För att belysa detta har två dialogmöten initierats av räddningscheferna under våren 2018. Vid dessa möten 
har representanter från berörda huvudkommuners kommunledningar deltagit. Vid det andra dialogmötet 
så förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation borde utreda/sammanställa sina egna 
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utmaningar. Därefter kan det tas ställning till hur vidare åtgärder ska göras, enskilt eller i samverkan och 
hur samverkan i så fall bör se ut. 

Cykelprojektet Fyr till Fyr 

Verksamhet 

Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Ölands 
kommunalförbund, som projektansvarig, Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. Första 
etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 perioden 2015- 2018 med finansiering genom Trafikverket 
och de båda Ölandskommunerna. Projektet kommer inte att kunna avslutas 2018 utan avslutas enligt plan 
under 2020. 

Vision 

Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalité på hela Öland och därmed generera 
fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.  

Analys av nuläge och utmaning  

Planering för de återstående sträckorna pågår för fullt. Sträckorna är belägna i de södra och norra delarna 
av Öland. Arbetet består av inventering av möjliga sträckningar, framtagande av förhandsdokumentation 
till Länsstyrelsen och Trafikverket. Då framkomligheten är begränsad och projektet just nu befinner sig i 
områden med höga natur-, kultur- och miljövärden så går inte byggnationen lika fort fram som i etapp 1. 
Detta har också medfört att eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 2020.  

Framtid  

Under senare delen av 2020 så kommer projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. Om ansökan 
beviljas så kommer Öland att bli led nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden. 
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Personalekonomisk redovisning 

Tillsvidareanställda och årsarbetare per verksamhet 

Den 31 augusti 2019 hade förbundet 131 (126) anställda av dessa avser 115 (113) deltidsbrandmän. Antalet 
årsarbetare exkl. deltidsbrandmän uppgick till 29,2 st (27,8).  

Andelen arbetade män uppgår till 83 % (82 %) och andelen arbetande kvinnor uppgår till 17 % (18 %) 
och medelåldern i förbundet uppgår till 40,4 år (40,5 år). 

Antalet tillsvidareanställda medarbetare fördelat per verksamhetsområde för perioden. 

Tillsvidareanställda årsarbetare per verksamhet 2019-08-31 2018-08-31

Allmän verksamhet 1 1

Turistorganisationen 4 4

Räddningstjänsten 11 8

Totalt 16 13  

Sjuktal 

Sjukfrånvaro 2019-08-31 2018-08-31

Totalt alla medarbetare 1,61% 8,65%

Kvinnor 0,49% 1,32%

Män 2,07% 9,95%

Personer upp till 29 år 2,0% 2,64%

Personer mellan 30-49 år 0,51% 0,74%

Personer 50 år och äldre 2,70% 13,22%  

Personalkostnader 

2019-08-31 2018-08-31

Bruttolön exkl övertid 11 272 11 387

Personalomkostnader 4 415 4 460

Summa personalkostnader 15 687 15 847  
 

Övertid 

Antalet timmar för enkel och kvalificerad övertid/mertid uppgår till till 334 timmar (220) och kostnaden 
för enkel- och kvalificerad övertid/mertid med månadslön var 216 (135) tkr, beloppet inkluderar 
personalomkostnader.  

Arvoden förtroendevalda 

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda uppgick för per 20190831 128 tkr, exklusive 
personalomkostnader jämfört med 87 tkr per 20180831. 
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Pension 

Antal förväntade pensionsavgångar per verksamhet (inklusive deltidsbrandmän) framgår av tabellen 
nedan. 

Verksamheter 2019 2020 2021 2022 2023

Allmän verksamhet - - - - -

Turistorganisationen - - - - -

Räddningstjänsten 1 3 2 1 2

Samtliga tillsvidare 1 3 2 1 2  

Pensionskostnad 

Per 31 augusti 2019 har kommunen betalat ut 84 (236) tkr i pensioner (exkl. löneskatt). Utbetalningen 
avser ålders och efterlevandepension.  
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Finansiell analys 

Budgetuppföljning 

Perioden uppvisar ett positivt resultat med 44 tkr vilket kan jämföras med 302 tkr per 2018-08-31. 

Prognosen för direktionen är ett underskott gentemot budget med 105 tkr. Direktionen har en pott för 
oförutsedda händelser om 55 tkr denna är ännu ej utnyttjad, men enligt prognos antas denna att nyttjas. 
Skulle den ej nyttjas sjunker direktionen prognostiserade underskott till ungefär hälften. Budgeten för 
politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag som tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall 
belastas även med extra arvode som utgått i samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader 
ej varit budgeterade. Prognosen för förbundsledningen är att budgeten kommer att hållas trots att det 
saknas budget för kostnader som är verksamhet- samt fastighetsrelaterade såsom skrivare sophantering 
etc.  

Prognosen för turismorganisationen är att budget kommer att kunna hållas, men det är till stor del av 
avhängigt hur bokningar går. Hur bokningarna går vet verksamheten först efter att högsäsongen avslutats. 
Osäkerheten kring bokningarna innebär att reklam- och marknadsföringsinsatser som helst ska 
genomföras innan turistsäsongen drar igång ej nyttjas fullt ut inför säsongen. Detta förstärks även då 
trenden sedan en längre tid varit att intäkterna från stugbokningarna minskar från år till år.  

Prognosen för räddningstjänsten är att utfallet kommer att hamna 560 tkr sämre än budget. Detta beror 
på höga utbildningskostnader samt höga övriga kostnader främst gällande service och underhåll, som är 
en följdeffekt av de stora besparingar som genomfördes 2017. Utöver detta har prognosen tagit höjd för 
oförutsedda personalkostnader. Detta sammantaget gör att budget ej prognostiseras att kunna hållas 

När det gäller cykelprojektet belastar kostnaderna ej resultaträkningen då det redovisas i projketform. 
Däremot belastar det på förbundets kassaflöde då det sker en viss fördröjning mellan betalning av 
leverantörsfakturor och faktureringen till Trafikverket sker. Kvarvarande finansiering från Trafikverket 
samt balanserade medel från tidigare år uppgick vid årets början till 32 393 tkr. Det är stora investeringar 
som ska genomföras under 2019 och prognosen är att tillgängliga medel ej kommer att räcka för att klara 
de investeringar som krävs. Översyn för hantering av detta pågår 

Finansverksamheten uppvisar i år ett litet överskott gentemot budget. Detta beror på lägre 
avskrivningskostnader än budgeterat, men även att avsättningen av PO har kunnat täcka upp 
pensionsutbetalningarna som ej finns budgeterade.  

 

Nyckeltalsanalys 

Soliditet 
Soliditeten är ett mått på hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunalförbundet självt äger, det 
vill säga hur stor del av det egna kapitalet som utgörs av de totala tillgångarna. Soliditeten vid periodens 
utgång uppgår till 39 % (39 %) men om hänsyn tas till pensionsskulden inklusive löneskatt sjunker 
soliditeten till 31 % (28 %).  

Förvaltning av pensionsmedel 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska pensionsskulden regleras enligt den så kallade 
blandmodellen. Detta innebär att pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en 
skuld i balansräkningen medan de pensionsförpliktelser som avser före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 

Per 2019-08-31 har 432 tkr (434) bokförts som en kortfristig skuld för den individuella delen som betalas 
ut till respektive pensionsförvaltare. 

Pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen i balansräkningen, och därmed inte påverkar förbundets 
skulder, uppgår vid årsskiftet till 1 845 tkr (1 924) inklusive löneskatt. 
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Måluppfyllelse 

Finansiella mål 

Övergripande finansiellt mål för kommunalförbundet är att samtliga verksamheter ska hålla sig inom de 
beslutade budgetramarna. Kommunallagen stadgar att kommuner och kommunalförbund ska ha en 
långsiktig god ekonomisk hushållning. Årets prognostiserade resultat innebär ett överskott för 
kommunalförbundet och därmed har det övergripande finansiella målet om en budget i balans uppnåtts.  

Direktionen samt räddningstjänsten uppvisar ett sämre resultat jämfört med budget, men övriga 
verksamheter klarar att hålla sig inom sina budgetramar. 

Balanskravsresultat 

Prognos 

2019
2019-08-31 2018

Periodens resultat enligt resultaträkningen 389 44 666

Reducering av samtliga realisationsvinster - - -

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - -

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - -

Orealiserade förluster i värdepapper - - -

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - -

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 389 44 666

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - -

Balanskravsresultat 389 44 666

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat - - -494

Varav från år 2017 - -494

Varav från år 2016 - -

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen - 44 172

+ Synnerliga skäl att inte återställa - - -

+ Synnerliga skäl för att återställa under en längre tid - - -

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år - - -  
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Driftsredovisning 

Driftsbudget, tkr
2019 

prognos

2019 

avvikelse

Aug 

2018

Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto

Netto 

(progn mot 

budg)

Utfall

Driftsverksamheter

Direktionen 0 -327 -327 0 -251 -251 -432 -105 -152

Förbundsledning 0 -1 619 -1 619 0 -1 082 -1 082 -1 619 0 -607

Turistorganisationen 799 -6 294 -5 495 1 288 -4 514 -3 226 -5 495 0 -4 131

Räddningstjänst 1 395 -30 749 -29 354 835 -21 525 -20 690 -29 914 -560 -18 438

Cykelprojektet 32 393 -32 393 0 0 0 0

Avskrivningar 0 -2 800 -2 800 0 -1 595 -1 595 -2 400 400 -1 519

Finansierings- 

verksamhet

Finansförvaltning 0 0 0 0 157 157 160 160 37

Medlemsbidrag 40 109 0 40 109 26 741 0 26 741 40 109 0 25 124

Finansiella poster 0 -20 -20 0 -11 -11 -20 0 -12

TOTALT 74 696 -74 202 494 28 864 -28 820 44 389 -105 302

2019 Budget Utfall per aug 2019

 
 

Årets prognos med avvikelse mot budget 

Allmän verksamhet 

Prognosen för direktionen är ett underskott gentemot budget med 105 tkr. Direktionen har en pott för 
oförutsedda händelser om 55 tkr denna är ännu ej utnyttjad, men enligt prognos antas denna att nyttjas. 
Skulle den ej nyttjas sjunker direktionen prognostiserade underskott till ungefär hälften. Budgeten för 
politikernas arvoden täcker inte den utbildningsdag som tillkommer efter ett valår. Direktionens utfall 
belastas även med extra arvode som utgått i samband med lobbyarbete för cykelprojektet vilka kostnader 
ej varit budgeterade. Prognosen för förbundsledningen är att budgeten kommer att hållas trots att det 
saknas budget för kostnader som är verksamhet- samt fastighetsrelaterade såsom skrivare sophantering 
etc.  

Turismverksamheten 

Prognosen för 2019 är att budgeten kommer att kunna hållas, men det är till stor del av avhängigt hur 
bokningar går. Utmaningen som uppstår är att de stora kostnaderna för reklam och marknadsföring 
uppstår innan turistsäsongen drar igång medan intäkterna först genereras under sommarmånaderna, vilket 
gör att det är svårt att minska kostnaderna om behov skulle uppstå. Detta gör att budgeten för reklam och 
marknadsföring ej nyttjas fullt ut inför säsongen särskilt då trenden sedan en längre tid varit att intäkterna 
från stugbokningarna minskar från år till år. Budget för intäkter 2019 är satt till ungefär samma nivå som 
de intäkter bokningarna genererade 2018. neddragningar på sommarpersonalen från 10 till 8 st har 
genomförts inför säsongen. Vilket medför högre arbetsbelastningen för de som arbetar sommarmånaderna 
var på gränsen till ohållbar. 

Räddningstjänsten 

Prognosen för 2019 är att utfallet kommer att hamna 560 tkr sämre än budget. Detta beror på höga 
utbildningskostnader samt övriga kostnader som hängt efter (främst gällande service och underhåll), vilket 
är en följdeffekt av de stora besparingar som genomfördes 2017. Utöver detta har prognosen tagit höjd 
för oförutsedda. Detta sammantaget gör att budget ej kommer prognostiseras att kunna hållas. 
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Cykelprojektet Fyr till Fyr 

Kvarvarande finansiering från Trafikverket samt balanserade medel från tidigare år uppgick vid årets 
början till 32 393 tkr. Det är stora investeringar som ska genomföras under 2019 och prognosen är att 
tillgängliga medel ej kommer att räcka för att klara de investeringar som krävs. Översyn för hantering av 
detta pågår.
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, tkr
Budget

2019

Utfall

2019-08

Prognos 

2019

Avvikelse mot 

prognos

Total budget 

projektet

Totalt utfall 

per projekt

Räddningstjänsten

Tankbil Borgholm 72 70 72 0 2 700 2 698

Uppgradering utryckningsfordon 1 025 167 1 025 0 900 397

Friska brandman 300 108 300 0 300 107

Släckbil degerhamn 500 - 500 0 500 0

Personbilar 2019 300 - 300 0 300 0

Summa investeringar 2 197 345 2 197 0 4 700 3 202  
 

Kommentarer till investeringsredovisningen 

De flesta investeringar återstår att göra under det sista tertialet av året, men prognostiseras att genomföras.
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Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell 
betydelse eller av större vikt för kommunsektorns redovisning. Samma redovisningsprinciper som i 
årsredovisingen tillämpas. Eventuella avsteg redovisas nedan.  

Ölands kommunalförbunds delårsbokslut innehåller resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt 
noter. För förbundets interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning.  

Allmänt 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. Förråden har värderats till inköpspris exklusive mervärdeskatt på värderingsdagen. 

Ölands kommunalförbunds leasingavtal klassificeras som operationella och redovisats under 
ansvarsförbindelser. 

Avskrivningar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen värderats till anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs med 
linjär avskrivning, d.v.s. lika stora nominella belopp varje år. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras 
som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Värdet har satts till ett 
prisbasbelopp. Förbundets avskrivningstider för för maskiner och inventarier är 5-15 år.  

Redovisning av semesterlöneskuld och ej kompenserad övertid 

Semesterlöneskulden, d.v.s. skulden till personalen för semesterdagar och okompenserad övertid, 
redovisas som kortfristig skuld. Periodens semesterlöneskuld har beräknats utifrån 8/12 av budgeterad 
ökning av semesterlöneskulden och har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna har belastats 
med lagenliga arbetsgivaravgifter.   

Redovisning av pensionsmedel 

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade ”blandmodellen”. Detta innebär att den 
pension som intjänats före år 1998 behandlas som en ansvarsförbindelse ”inom linjen”. Pensionsförmåner 
som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som en avsättning i 
balansräkningen. I kostnaden och avsättningen ingår särskild löneskatt med 24,26 procent. Värdering av 
pensionsförpliktelserna har gjorts med tillämpning av RIPS 17. 

Redovisning av finansiella tillgångar och skulder 

Finansiella tillgångar och skulder klassificeras enligt RKR:s rekommendation R7. Långfristiga skulder som 
förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen redovisas i bokslutet som långfristig skuld då 
den ursprungliga löptiden var längre än tolv månader samt att kommunen har för avsikt att refinansiera 
skulden långfristigt.  
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Resultaträkning 
Tkr Not 2019-01-01- 

2019-08-31 
2018-01-01- 
2018-08-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 14 307 16 447 

Verksamhetens kostnader 2 -39 387 -40 011 

Avskrivningar 3 -1 595 -1 518 

Verksamhetens nettokostnader  -26 675 -25 082 

       

Skatteintäkter/Medlemsbidrag 4 26 739 25 404 

Verksamhetens resultat  64  

    

Finansiella intäkter 5 1 0 

Finansiella kostnader  -22 -20 

Resultat efter finansiella poster  44 302 

Årets resultat  44 302 
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Balansräkning 
Tkr 
 

Not 2019-08-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner och inventarier 7 10 900  12 149 

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. 8 148  94 

Fordringar 9 11 262  17 333 

Kassa och bank 10 466  1 383 

Summa omsättningstillgångar  11 876  18 810 

SUMMA TILLGÅNGAR  22 776  30 959 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

Eget kapital 11     

Årets resultat  44 666 

Övrigt eget kapital  8 923  8 257 

Summa eget kapital  8 967  8 923 

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

 
12 

 
432  

 
409 

Skulder    

Långfristiga skulder 13 1 856 1 880 

Kortfristiga skulder 14 11 519 19 747 

Summa skulder  13 375 19 747 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  22 774 30 959 

    

Ställda säkerheter  Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 15 6 545 8 310 

    

 

 



 
 
Delårsredovisning 2019-08-31   Ölands kommunalförbund 
Kassaflödesanalys 

 
 
 

21 
 

Kassaflödesanalys 
Tkr Not 2019-01-01-

2019-08-31 
2018-01-01-
2018-12-31 

    
Den löpande verksamheten      

Årets resultat  44 666 

       

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 16     

Av- och nedskrivningar  1 595 2 250 

Gjorda avsättningar  23 0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

  
1 618 

 
2 250 

       

Ökning/minskning förråd och varulager  -54 0 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  6 071 -13 670 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -8 228 1 368 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -549 -9 386 

       

Investeringsverksamheten      

Investering i materiella anläggningstillgångar  -346 -4 704 

       

Finansieringsverksamheten      

Amortering av långfristiga skulder  -24 -47 

       

Årets kassaflöde  -919 -14 137 

       

Likvida medel vid årets början  1 383 15 521 

Likvida medel vid årets slut  464 1 384 
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Noter 
 2019-08-31 

 
2018-08-31 

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Taxor och avgifter 1 389 1 182 

Bidrag 12 029 14 583 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 889 617 

Övriga intäkter 0 65 

Summa verksamhetens intäkter 14 307 16 447 

      

Not 2 Verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter 18 676 17 896 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 10 477 13 196 

Bränsle, energi och vatten 245 207 

Köp av huvudverksamhet 6 20 

Lokal- och markhyror 4 243 3 974 

Övriga tjänster 2 533 2 077 

Lämnade bidrag 37 315 

Övriga kostnader 3 170 2 326 

Summa verksamhetens kostnader 39 387 40 011 

    

Not 3 Avskrivningar   

Avskrivningar materiella tillgångar 1 595 1 518 

Summa avskrivningar 1 595 1 518 

   

Not 4 Medlemsbidrag   

Medlemsbidrag 26 739 25 404 

Summa skatteintäkter 26 739 25 404 

    

Not 5 Finansiella intäkter   

Ränteintäkter -1 0 

Summa finansiella intäkter -1 0 

   

Not 6 Finansiella kostnader   

Ränta på pensionsavsättningar 22 20 

Summa finansiella kostnader 22 20 
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 2019-08-31 
 

2018-08-31 

 Not 7 Maskiner och inventarier   

Ingående anskaffningsvärden 31 091  26 696 

Omklassificeringar   -309 

Årets anskaffningar 346  4 704 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 31 437  31 091 

      

Ingående avskrivningar -18 942  -17 024 

Försäljningar/utrangeringar   9 

Omklassificeringar   309 

Årets avskrivningar -1595  -2 236 

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 537  -18 942 

      

Utgående redovisat värde 10 900  12 149 

      

 Not 8 Lager     

Lager Turistbyrån 148 94 

Redovisat värde vid årets slut 148 94 

   

 Not 9 Fordringar     

Kundfordringar 7 626 4 369 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 700 11 518 

Mervärdeskattefordringar 516 971 

Statsbidragsfordringar 419 397 

Övriga kortfristiga fordringar 1 78 

Redovisat värde vid årets slut 11 262 17 333 

      

Not 10 Kassa och bank   

Kassa 36 29 

Bank 430 1 353 

Summa kassa och bank 466 1 382 

   

Not 11 Eget kapital    

Eget kapital   

Ingående eget kapital 8 923 8 257 

Årets resultat 44 666 

Utgående eget kapital 8 967 8 923 
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 2019-08-31 
 

2018-08-31 

Not 12 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

  

Avsatt till pensioner     

Särskild avtals-/ålderspension 12 12 

Förmånsbestämd/kompletterande pension 336 317 

Summa pensioner 348 329 

      

Löneskatt 84 80 

Summa avsatt till pensioner 84 80 

      

Ingående avsättning 409 386 

Nya förpliktelser under året     

Nyintjänad pension 9 21 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 9 3 

Övrigt   -5 

Förändring av löneskatt 5 4 

Utgående avsättning 432 409 

      

Aktualiseringsgrad 99% 99% 

   

Not 13 Långfristiga skulder   

Ingående låneskuld 1 880 1 927 

Årets amortering -24 -47 

Utgående låneskuld 1 856 1 880 

      

Lån som förfaller inom:     

1 år 2,5% 2,5% 

2-3 år 10% 10% 

3-5 år 87,5% 87,5% 
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 2019-08-31 
 

2018-12-31 

 Not 14 Kortfristiga skulder   

Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 47 47 

Leverantörsskulder 787 2 411 

Moms och punktskatter 1 627 971 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 1 199 1 026 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 555 10 650 

Semesterlöneskulder 609 609 

Övriga kortfrostiga skulder 2 930 3 154 

Uppupna pensionskostnader 765 879 

Summa kortfristiga skulder 11 519 19 747 

      

Not 15 Ansvarsförbindelser   

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna och som inte heller har 
täckning i pensionsstiftelses förmögenhet 

    

      
Ingående Ansvarsförbindelser 1 885 2 156 

Nya förpliktelser under året     

Nyintjänad pension 0 -1 042 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 43 43 

Övrigt -28 1 058 

Årets utbetalningar -47 -277 

Förändring av löneskatt -8 -53 

Utgående avsättning 1 845 1 885 

      

Aktualiseringsgrad 99% 99% 

      

Övriga ansvarsförbindelser     

Operationell leasing     

Bilar 35  36 

Hyresavtal 4 665  6 389 

   

Summa ansvarsförbindelser 6 545 6 389 

   

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Av- och nedskrivningar 1 595 2 227 

Förändring av avsättning till pensioner 23 23 

Summa justering 1 618 2 250 
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§ 33 Dnr KS 2019/000578  

Boendeplatser äldreomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg har fått återremiss på uppdraget att utreda vilka alternativ som 

bedöms lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ 

som utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut från den 16 december 2019 § 242, återremiss. 

Beslutsunderlag daterat den 15 januari 2020. 

Utredning daterad den 15 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020. 

Socialnämndens förslag till beslut från den 22 januari 2020 § 12. 

Förslag till beslut på mötet  

Henrik Yngvesson (M) yrkar på förvaltningens första alternativa förslag till 

beslut: 

1. En fristående aktör skulle kunna investera i ett nytt vård- och omsorgs-

boende antingen på eget initiativ eller efter upphandling enligt LOU, som 

sedan kommunen hyr och bedriver sin verksamhet i.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.15-11.20. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på följande tillägg: 

1. Anbudsunderlaget ska ställas för beslut i kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar - Ställa sig positiva till att Mörbylånga Bostads 

AB ges möjlighet att inkomma med anbud enligt LOU. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.25-11.40. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot Henrik Yngvessons yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för socialnämndens förslag. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (C)  Henrik Yngvesson (M) 

Per-Olof Johansson (S)  Ulrik Brandén (M) 

Ella-Britt Andersson (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S)  Johan Gustafsson (L) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Liv Stjärnlöv (M) 

Johan Ålund (C) 

Åsa Everbrand (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster och 5 nej-röster 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå Henrik 

Yngvessons tilläggsyrkande 1 och finner att kommunstyrelsens bifaller 

tilläggsyrkande 1. 

Jäv 

Ulrik Brandén (M) och Åsa Everbrand (C) anmäler jäv vad avser 

tilläggsyrkande 2 och lämnar mötet. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå Henrik 

Yngvessons tilläggsyrkande 2 och finner att kommunstyrelsens avslår 

tilläggsyrkande 2. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 
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Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (C)  Henrik Yngvesson (M) 

Per-Olof Johansson (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Ella-Britt Andersson (S)  Johan Gustafsson (L) 

Håkan Lindqvist (S)  Liv Stjärnlöv (M) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Johan Ålund (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

7 ja-röster och 4 nej-röster 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag samt 

genomföra upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

av en samarbetspartner för byggande och förvaltning av äldrebostäder och i 

förlängningen del i en ekonomisk förening som projekterar ett vård- och 

omsorgsboende med kooperativa hyresrätter.     

2. En politisk arbetsgrupp bildas ur presidierna i kommunstyrelsen och 

socialnämnden. Arbetsgruppens uppgift är att fatta beslut som krävs för att 

tillsammans med samarbetspartner färdigställa underlag till bildandet av den 

ekonomiska föreningen. Arbetsgruppen upphör när kommunfullmäktige 

tagit ställning till bildandet av den ekonomiska föreningen. 

3. Anbudsunderlaget ska ställas för beslut i kommunstyrelsen. 

Reservation 

Till förmån för eget förslag reserverar sig Henrik Yngvesson (M), Ingela 

Fredriksson (M), Johan Gustafsson (L) och Liv Stjärnlöv (M). 

Skriftlig reservation 

Från Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), Liv 

Stjärnlöv (M) och Johan Gustafsson (L) 

”Ärendet om byggandet av ett nytt särskilt boende har nu varit aktuellt i snart 

två år. Den tidigare majoriteten initierade frågan våren 2018, och förslag till 

beslut fanns framme till hösten 2018. Efter valet valde den tillträdande 

majoriteten att låta frågan avgöras av den nya socialnämnden, som två gånger 

beslutat om att upphandla ett nytt boende via LoU. Dessa beslut har senare körts 

över av KS/KF eller tagits om i nämnden.  
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När ärendet kom tillbaka till nämnden under hösten 2019 fanns det en orimlig 

önskan att Älvan kunde byggas om och användas. Det visade sig ganska snabbt 

att det var näst intill omöjligt. Efter att budgeten gått vidare från KS till KF kom 

helt plötsligt majoriteten fram med ett förslag om att man ville bilda en förening 

som skulle bygga kooperativa hyresrätter i form av ett särskilt boende. Man 

aviserade också att man kunde tänka sig att ställa ut borgen till en extern aktör 

som bygger och äger fastigheten. Denna nya tanke hade inte diskuterats i 

socialnämnden innan ärendet låg på bordet. Det saknas helt ekonomiska 

beräkningar för denna lösning, och tyvärr har majoriteten överhuvudtaget inga 

svar att ge på våra frågor, trots att ärendet återremitterats i fullmäktige en gång.  

Vi menar att inför detta stora beslut behöver vi bl.a. veta: 

- Vilken kostnad beräknar majoriteten att kommunen kommer att behöva 

betala per plats och år?  

- Hur stor blir den kommunala borgen, hur påverkar den kommunens 

låneutrymme och vem bekostar borgensavgiften? 

- Hur långt avtal tänker majoriteten att kommunen ska teckna med den 

externa fastighetsägaren? Stämmer uppgiften om 70 år? 

- Vem tar kostnaderna för tomhyror, renoveringsbehov, merkostnader under 

byggtiden, ränteökningar på de lån kommunen förväntas borga för, 

underhållskostnader generellt m.m.? 

Inga av frågor finns besvarade i underlaget till beslut som majoriteten 

presenterar. Andra förslag på alternativ beskrivs, t.ex. om kommunen 

upphandlar via LoU, via LOV eller om kommunen bygger i egen regi. Det som 

saknas som alternativ är att MBAB ges möjlighet att bygga boendet. Det är för 

oss ofattbart att denna möjlighet inte ens finns med som ett förslag— särskilt 

med tanke på att majoriteten är beredd att ställa ut borgen åt en privat aktör. 

Istället är majoriteten beredd att låsa upp ett belånings-utrymme under väldigt 

lång tid och under hela denna långa avtalsperiod göda en extern fastighetsägare, 

samtidigt som kommunen tar hela den ekonomiska risken och ger bort 

realkapitalet. Beslutsunderlaget är vidare i flera andra avseenden så bristfälligt 

och motsägelsefullt att det antingen syftar till att skapa dimrådet och vilseleda 

oss politiker, eller är uttryck för en anmärkningsvärd okunskap. Särskilt 

uppseendeväckande är skrivningarna som i klartext anger att formen med en 

kooperativ hyresrätt är ett sätt att runda LoU.  
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Vi i oppositionen underkänner underlaget som presenterats till detta stora beslut. 

Vi kan aldrig medverka till att en stor investering som denna inte 

konkurrensutsätts och istället avsiktligen leta vägar för att undvika LoU. 

Underlaget saknar vidare helt ekonomiska beräkningar som kan möjliggöra 

jämförelser vilket alternativ som är mest gynnsamt för Mörbylånga kommuns 

skattebetalare. Vi kan inte heller ställa upp på påståendet att kommunen löper en 

större risk med att blockhyra ett boende av en fastighetsägare, än då kommunen 

ingår i en ekonomisk förening. Tvärtom ser vi att genom att upphandla ett 

boende via LoU, där kommunen finns med som en samarbetspart i dess 

utformning, och där vi vet exakt vilken hyra kommunen betalar per år, är en 

betydligt mindre risk. Därför förordar vi detta alternativ. 

I andra hand, givet majoritetens linje om en ekonomisk förening som skapar en 

kooperativ hyresrätt baserat på ett kommunalt borgensåtagande, ser vi det som 

en självklarhet att skattebetalarnas eget bostadsbolag, MBAB, bygger, äger och 

förvaltar boendet, då detta ger lägre kostnader än med extern part samt att det 

betyder att tillgången – fastigheten – inte ges bort. 

Slutligen tar vi avstånd från den första beslutspunkten, som är illa formulerad 

och bakvänd. Dess innebörd kan inte majoriteten förklara. Det är förbluffande 

att man tar beslut om något man inte förstår. För oss är det uppenbart att den 

bakvända ordningen är dikterad av någon som vill undvika en öppen 

upphandling av boendet.” 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Boendeplatser äldreomsorg  

Beskrivning av ärendet 

Social omsorg har fått återremiss på uppdraget att utreda vilka alternativ som 

bedöms lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ 

som utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten.     

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag daterat den 15 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen anser att den redan idag skulle kunna fylla ett nytt 

äldreboende med 48 platser, både utifrån den kö som redan finns, genom de 

brukare med omfattande behov samt genom att stänga ett litet befintligt 

boende. Det skulle dessutom vara betydligt mer kostnadseffektivt att driva 

ett boende med 12 platser per avdelning jämfört med 8 platser.  

Upphandling sker enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Det 

finns då flera vägar att gå. 

Det förvaltningen ser skulle ge kommunen mest inflytande över både drift 

och verksamhet med minst ekonomiskt risktagande är en upphandlad 

samarbetspartner och i förlängningen del i en ekonomisk förening som 

projekterar ett vård- och omsorgboende med kooperativa hyresrätter.  

Förvaltningens förslag är därför att ett vård- och omsorgsboende med upp till 

4x12 platser byggs och drivs i formen kooperativ hyresrättsförening.  

För att den ekonomiska föreningen ska ha möjlighet att bygga ett 

äldreboende i kommunen krävs eventuellt att Mörbylånga kommun ställer ut 

en kommunal borgen för de lån som den kooperativa hyresrättsföreningen tar 

på fastigheten. Beviljande av en kommunal borgen påverkar inte 

kommunens låneutrymme på kort sikt. Kommunen, en representant från 

samarbetspartnern samt representanter från de boende är med i styrelsen. De 

boende är med i föreningen så länge de bor i fastigheten 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

- En fristående aktör skulle kunna investera i ett nytt vård- och 

omsorgsboende antingen på eget initiativ eller efter upphandling enligt 

LOU, som sedan kommunen hyr och bedriver sin verksamhet i. Att rakt 

av hyra någon annans lokaler anser dock förvaltningen ger oss för lite 

kontroll över kostnaderna. 
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- Kommunen skulle kunna finansiera och bygga själva. Kostnaden går då 

via investeringsbudget och verksamheten drivs sedan i egen regi. Själva 

byggnationen av byggnaden upphandlas enlig LOU och innebär att 

fristående anbudsgivare lämnar anbud på att bygga ett boende utifrån 

kommunens specifikationer.  Att bygga själva innebär att kommunen tar 

hela kostnaden och därmed ökar sin totala belåning. Ur ett 

likviditetsperspektiv är detta dock inte att föredra eftersom kommunen då 

måste betala amorteringar och räntor. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet förväntas inte påverka några av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag samt 

genomföra upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

av en samarbetspartner för byggande och förvaltning av äldrebostäder och i 

förlängningen del i en ekonomisk förening som projekterar ett vård- och 

omsorgboende med kooperativa hyresrätter.     

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 

Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialchef 

Omsorgschef 
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Boendeplatser äldreomsorg 

Uppdrag 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms mest 

lämpliga samt kostnadseffektiva för att skapa nya boendeplatser i 

kommunen. Förutsättningen som givits i samband med utredningsuppdraget 

är att förvaltningen själva driver själva verksamheten.  Då det i samband 

med återremiss har efterfrågats en jämförelse även med andra driftsformer 

kommer även några alternativ gällande privata utförare att inkluderas.  

Prognoser som förvaltningen tagit fram visar att behovet av platser på 

särskilt boende kommer att öka i Mörbylånga kommun. Behovet är svårt att 

progonsticera fullt ut, det ändrar sig snabbt men demografin kan ge en 

fingervisning. Enligt konsult (Lokalstrategen Leif Edin) som använts vid 

framtagande av lokalförsörjningsplan så kommer behovet av platser öka med 

88 stycken fram till 2027. Redan 2024 saknas 51 platser om prognosen 

stämmer. Kan kommunen inte verkställa ett beslut om särskilt boende inom 

tre månader riskerar den vite med aktuell dygnskostnad per person plus 10%.  

Metod  

Utredningen kommer att ta avstamp i demografi, prognoser och analys av 

dessa och till viss del ekonomi utifrån de olika alternativ som presenteras.  

Nuläge och prognos 

2019 finns platser för särskilt boende i kommunen enligt följande: 

 Omvårdnad Demensboende  

Lindero 24   

Villa Viktoria  16  

Rönningegården 16 20 Utökas med 7 
under hösten 
2019 

Äppelvägen 24 32  

Summa 64 68 132+7 

 

Utifrån de senaste siffrorna i lokalförsörjningsplanen (se tabell nedan) är 

behovet av ytterligare platser redan i år 13 stycken. För information ingår i 

lokalförsörjningsplanens tabell även 17 korttidsplatser.  Förvaltningen möter 

behovet av ytterligare platser på kort sikt genom att omvandla 7 av 

korttidsplatserna till boendeplatser men på längre sikt räcker det inte långt. 
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Övergripande omsorgskostnader och behov av platser 

Som det ser ut idag har Mörbylånga, (enligt Kolada (2017) en kostnad för 

äldreomsorgen som är högre än jämförelsekommunerna men lägre än länet 

och snittet i landet. Dock är kostnaden för äldreomsorgen högre bland 80+ 

både för de liknande kommunerna och länssnittet. Det är denna grupp som 

kommer att öka mycket framöver. 

 

Vi kan se att Mörbylånga har en större andel både inom 65+ och 80+ som 

har beviljad hemtjänst medan vi har en lägre andel inom SÄBO. Detta beror 

till del på att vi har få SÄBO platser. Idag så är det kö till våra boenden. 

För 2017 så var brytpunkten mellan beviljade hemtjänsttimmar och SÄBO, 

det vill säga det antal timmar när det var mer kostnadseffektivt att vara på 

SÄBO än inom hemtjänsten, 150 timmar. För 2018 beräknas denna siffra 

ligga omkring 120 timmar istället. Det handlar om ca 20-25 personer i 

dagsläget.  

 

Äldreomsorg 
Övergripande 

Mörbylånga Liknande 
kommuner 

Länsvärde Alla kommuner 
(ovägt medel) 

Nettokostnad 
äldreomsorg, kr/inv 

12 212 11 344 13 882 12 771 

Kostnad äldreomsorg, 
kr/inv 65+ 

52 073 56 208 61 085 62 141 

Kostnad äldreomsorg, 
kr/inv 80+ 

242 783 232 073 234 430 243 986 

Invånare 65+ med 
hemtjänst i ordinärt 
boende, andel (%) 

10,8 7,6 9,6 8,0 

Invånare 65+ i särskilda 
boendeformer, andel 
(%) 

2,7 3,7 3,6 4,0 

Invånare 80+ med 
hemtjänst i ordinärt 
boende, andel (%) 

34,6 22,3 26,7 22,7 

Invånare 80+ i särskilt 
boende, andel (%) 

10,8 12,3 11,5 12,5 

Brytpunkt mellan 
hemtjänst och särskilt 
boende i beviljade 
timmar per månad 

149,6 73,7 94,5 91,8 

 

I diagrammet nedan ser vi en jämförelse mellan Mörbylånga (röda pricken) 

och övriga landet. Mörbylånga har en hög andel 80+ inom hemtjänsten och 

en låg andel boende på SÄBO i förhållande med övriga Sverige. 

 

Särskilt boende Prognosticerat antal brukare Ökning

Behov 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2019-2028

Behov 164 169 174 183 190 202 210 218 228 239 75

Ökning per år 5 5 10 7 11 9 8 10 10 45%

Antal platser 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

Platsbrist -13 -18 -23 -32 -39 -51 -59 -67 -77 -88 -88
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I jämförelse med de likande kommunerna samt både i länet och med snittet 

för samtliga kommuner så är kostnaden per brukare hög i Mörbylånga 

kommun. Detta kan främst förklaras av att vi har särskilda boenden som inte 

är ändamålsenliga och därmed inte heller kostnadseffektiva.  

 

 
Särskilt Boende Mörbylånga Liknande kommuner Länsvärde Alla 

kommuner 
(ovägt 
medel) 

Kostnad särskilt 
boende 
äldreomsorg, 
kr/brukare 

995 102 802 538 877 865 892 546 

 

Vad gäller hemtjänsten så har de åtgärder som genomförts gett resultat och 

kostnaden per timme är låg i jämförelse med andra kommuner. Dock så har 

man många beviljade timmar i Mörbylånga i förhållande till resten av länet 

vilket delvis kan kopplas till bristen av boendeplatser. Det stora antalet 

timmar förklarar den lägre kostnaden per timme då de fasta kostnader slås ut 

på fler timmar och därmed sänker snittkostnaden. 

 

Ekonomi och utformning 

Det optimala ur ett ekonomiskt perspektiv är att ha boende med 10-12 platser 

per avdelning, samt minst 4 avdelningar på ett boende för att kunna 

effektivisera nattbemanningen.  Villa Viktoria har endast 16 platser, vilket 

gör att kostnaderna blir höga. Bara personalkostnaderna sjunker upp till 

140’-160’ per plats och år om vi jämför Villa Viktoria med ett boende med 

4x12. Se nedanstående beräkningar.  
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Beräkningsunderlag från budgetdokument inför 2019: 

Kostnad årsarbetare: 

SÄBO   Dag/kväll Natt 

Grundlön   24 449 25 123 

Sem d tillägg 1,40% 342 352 

OB-tillägg   3 400 7 000 

S:a 1   28 191 32 475 

Sjuklön (6 dgr) 2,00% 489 502 

Sem-vik 5v 9,62% 2 351 2 416 

Introduktion (3 
dag) 

1,00% 244 251 

Utbildning (16tim) 0,67% 164 168 

S:a 2   3 248 3 338 

PO-pålägg 39,17% 12 315 14 028 

ÅA/mån   43 754 49 840 

ÅA/år   525 051 598 082 

 

Tilldelning årsarbetare utifrån antal platser: 

Platser   7 8 9 10 12 4 

Demens 0,70   6,30     7,70 3,50 

Omv 0,60   5,40     6,60   

korttid 0,78 6,24       8,58   

 

Personalkostnad Villa Viktoria:2x8 platser demens    

  årsarbetare/avdelning á pris 
årskostnad 
/avdelning 

årskostnad 
per plats hela/år 

dag/kväll  6,3 525051 3307821 413478 6615642,6 

natt 2 st 1,75 598082 1046644 130830 2093287 

    544308 8708930 

Personalkostnad Nytt boende 4x12   

  ÅA per avdelning á pris 
årskostnad 
/avdelning 

årskostnad 
per plats hela /år 

dag/kväll 
omv 6,6 525051 3465337 288778   

dag/kväll 
dem 7,7 525051 4042893 336908   

2 per natt 
(bara omv)  0,875 598082 523322 43610   

3 per natt  
(1 vån 
dem) 1,3125 598082 784983 65415   

   bara omv 332388 15954633 

   demens 402323  

   2+2 378258 18156389 
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För att dra mest nytta av storleken på avdelningarna bör dessutom 

utformningen av själva byggnaden vara sådan att en person kan ha uppsikt 

över två avdelningar. Vid ett nybygge kan man redan från början anpassa 

lokalerna efter verksamheten som är tänkt.  Forskning när det gäller 

demensvård menar till exempel att det bör gå att gå runt på avdelningen utan 

att hamna i någon återvändsgränd, färgsättning och kontraster bör tänkas 

igenom på toaletter och i korridorer etc redan vid projekteringen så att 

verksamhetens inriktning blir flexibel.   

 

Sammantaget så bör fokus läggas på att skapa nya SÄBO platser för att i 

förlängningen kunna avsluta Villa Viktoria och därmed få ned kostnaden per 

brukare. Detta innebär också att andelen inom hemtjänsten med ett stort antal 

beviljade timmar skulle kunna minska, och därmed antalet beviljade timmar 

totalt. 

Behov på kort sikt 

Som man kan se av ovanstående tabeller så är prognosen att andelen äldre än 

80 år kommer att öka markant de närmaste åren. Hur många av dessa som 

kan tänkas behöva en plats på särskilt boende vet vi inte helt säkert. Den 

prognos som tagits fram för lokalförsörjningsplanen, som inte tagit ställning 

till en stängning av Villa Viktoria eller en inflytt av de brukare med flest 

hemtjänsttimmar, visar på ett behov av 88 nya platser inom en 10-årsperiod. 

Den höga kostnaden vi har för våra särskilda boenden idag skulle kunna 

minskas genom att vi bygger ett nytt boende med 4 avdelningar á 12 platser. 

En stängning skulle då kunna göras av Villa Viktoria. I dag har vi 18 

personer i kö, 16 boende på Villa Viktoria. Enbart detta är 34 personer. Till 

detta har vi ett 20-tal personer med en stor mängd beviljade hemtjänsttimmar 

där det ur ett rent ekonomiskt perspektiv vore effektivare att dessa bor på 

särskilt boende. Det innebär att vi i teorin skulle kunna fylla ett boende redan 

idag. 

Mark för ett eventuellt bygge 

Kommunen äger idag mark i Färjestaden som redan idag är detaljplanerad 

till vård- och omsorgsboende.  Den tomt som är markerad orange, rakt under 

den röda  (som är tänkt till förskola) skulle kunna vara aktuell.  Som 

orienteringshjälp så är det Järnvägsgatan som går uppe i högra hörnet utanför 

det gröna. Ytan på tomten är 5401m2. Man får bygga en yta på 1600m2 per 

våningsplan. 4 plan får byggas på höjden. 
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Typer av upphandling 

Det finns flera vägar att gå.  

 

Kommunen bygger och äger själva.  

Kostnaden går via investeringsbudget och verksamheten drivs sedan i egen 

regi. Själva bygget upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling (LOU) och innebär att fristående anbudsgivare lämnar anbud på 

att bygga ett boende utifrån kommunens specifikationer. Att kommunen tar 

hela kostnaden själva ökar kommunens totala belåning kraftigt.  Förutom att 

kommunen behöver ha låneutrymme så kan processen med upphandling av 

ett så omfattande projekt enligt LOU bli tidskrävande då erfarenheten säger 

att den riskerar att bli föremål för överklaganden.  

En extern ägare upphandlad enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling 

Kommunen kan också välja att upphandla nybyggnation av ett boende enligt 

LOU där den fristående aktören förblir ägare av byggnaden och kommunen 

blir hyresgäst.  Här har vi samma överklagansförfarande som vid annan 

upphandling. 

Kommunen kan även välja att upphandla både byggnad och drift av 

verksamheten enligt LOU.  Då ska kommunen, förutom de specifikationer 

som avser byggnaden även ange de krav som utföraren måste uppfylla 

gentemot de kommande boende. Kommunen väljer det företag som uppfyller 

kraven till bäst pris.  

Fristående aktör kan också på eget bevåg investera i ett nytt vård- och 

omsorgsboende som sedan kommunen hyr och bedriver sin verksamhet i. I 

alla dessa fall är det ägaren av byggnaden som förvaltar och hyressätter. 

Kommunen har liten eller ingen möjlighet att påverka kostnaderna.   
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Verksamhet som drivs enligt lagen om valfrihet (LOV) 

I detta fallet räcker det att en extern aktör uppfyller de krav som ställs i 

förfrågningsunderlaget för att avtal ska ingås. Alla som uppfyller kriterierna 

godkänns. Ur ett ekonomiskt perspektiv så måste prislappen i LOV utgå från 

de kostnader vi själva anser oss ha per plats. Då LOV bygger på att det inte 

är någon priskonkurrens mellan leverantörerna fastslår därför kommunen 

priset i förväg. Då lagens grundtanke är att man ska konkurrera endast med 

kvalitet och bör höja prislappen i paritet med utfall snarare än budget, så kan 

det i ett längre perspektiv bli dyrt om den egna verksamheten inte är 

kostnadseffektiv.  

 

Kooperativ hyresrättsförening 

Kommunen upphandlar då en samarbetspartner enligt LOU för ”byggande 

och förvaltning av äldrebostäder”. Den vinnande samarbetspartnern formar 

en projektorganisation och tar fram ett beslutsunderlag för att 

Kommunfullmäktige ska kunna stifta en ekonomisk förening. Föreningen 

bygger sedan ett boende eller köper upp befintliga boenden och hyr ut dem 

till kommunen och de boende. Kommunen ingår i styrelsen och de boende är 

medlemmar i föreningen så länge de bor kvar i fastigheterna. Dessa 

föreningar har inget vinstintresse. Samarbetspartnern förvaltar byggnaden på 

uppdrag av föreningen så länge föreningen ger dem uppdraget. 

För att den ekonomiska föreningen ska ha möjlighet att bygga ett 

äldreboende i kommunen krävs eventuellt att Mörbylånga kommun ställer ut 

en kommunal borgen för en del av de lån som den kooperativa 

hyresrättsföreningen tar på fastigheten. Föreningen som kommunen står som 

borgenär för får betala en borgensavgift på 0,30 % på beviljad borgen. 

Beviljande av en kommunal borgen påverkar inte kommunens låneutrymme 

på kort sikt. Däremot när vår långivare i ett längre perspektiv gör en 

kvalitativ analys av kommunen, räknas beviljad borgen som en del av våra 

skulder och skulle på så sätt kunna påverka vårt låneutrymme i 

förlängningen. Detta är en av flera variabler som beaktas då. 

Sammanfattning 

Förvaltningen ser att vi kommer att behöva utöka antalet boendeplatser med 

88 platser på 10 års sikt. Redan idag kan vi i teorin fylla ett boende med 

4x12 platser.  

Kommunen har mark som redan idag är godkänd för att bygga ett boende. 

Att överlåta driften av verksamheten på fristående utförare ligger inte i 

utredningens uppdrag och de alternativen kommer därför inte att beaktas i 

kommande diskussion.  

Om kommunen bygger själva innebär det att vi tar hela kostnaden och 

därmed ökar kommunens totala belåning kraftigt. Dessutom får vi betala 

räntor och amorteringar.  Förutom att kommunen behöver ha låneutrymme 

så kan processen med upphandling av ett så omfattande projekt enligt LOU 

bli tidskrävande då tilldelningen riskerar att bli föremål för överklaganden.   
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Att upphandla byggnaden enligt LOU och sedan hyra den kan innebära 

mindre kostnader på kort sikt, det kan också bli mycket kostsamt beroende 

på hur avtalet skrivs. Dock kan även denna typen av upphandling bli 

tidskrävande. Kommunen kan även rakt av hyra någon annans lokaler för att 

bedriva verksamhet.  

I dessa varianter ligger hela ägandet och därmed även hyressättningen hos 

fristående aktör. 

Att upphandla en samarbetspartner enligt LOU och sedan bilda en 

ekonomisk förening som tar hand om projekteringen av byggnaden skulle ge 

kommunen inflytande över både bygget, kommande hyressättning och 

driftskostnader. Då kommunen inte är i majoritet i styrelsen är det dessutom 

inget krav att gå via LOU när det gäller själva bygget.  

 

Ur ett likviditetsperspektiv är kooperativ hyresrättsförening att föredra då 

kommunen slipper låna och betala ränta och amortering. För kommunens 

framtida förmåga att låna till ytterligare investeringar är det ingen skillnad 

mellan att låna själv eller gå i borgen för en ekonomisk förening. 

Slutsats 

Det förvaltningen ser ger mest inflytande och är mest ekonomiskt 

fördelaktigt är att uppdra åt en ekonomisk förening, där kommunen är del av 

styrelsen, att bygga ett vård- och omsorgsboende med upplåtelseformen 

kooperativ hyresrätt. 
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§ 242 Dnr KS 2019/000578  

Boendeplatser äldreomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms 

lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ som 

utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterat den 20 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 september 2019. 

Socialnämndens § 117/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 310/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M), med instämmande av Carl Dahlin (M), Claus 

Zaar (SD) och Henrik Yngvesson (M), yrkar på återremiss med följande 

motivering: ”Vi yrkar återremiss med hänvisning till att vi saknar ekonomisk 

redovisning av de olika alternativ som utretts. Vi yrkar att ärendet 

kompletteras med en ekonomisk redogörelse där fem alternativ beskrivs: 

- Bygga och drifta i egen regi. 

- Låta Mörbylånga Bostads AB bygga och drifta i kooperativ form. 

- Upphandla bygget och fastighetsskötsel men egen drift. 

- Upphandla via LoU en fristående aktör. 

- Fortsätta i enlighet med liggande förslag.” 

Förslag till beslut på mötet 

Bength Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet.  

Omröstningsresultat  

24 Ja-röster och 20 Nej-röster. 
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Då mer än en tredjedel av ledamöterna röstar på återremiss återremitteras 

ärendet (Kommunallagen 5 kap. 50 §).    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras för komplettering av ärendet enligt Eva 

Folkesdotter Paradis med fleras yrkande.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialchefen 

Omsorgschefen  

Kommunstyrelsens presidium 

Socialnämndens presidium 
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VOTERINGSLISTA 
  Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
  Paragraf 

242 

 
 

   
Votering nr 

1 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S)  X   

Elisabeth Fransén (S)   X   

Fredrik Jämtin (S)  X   

Kristina Sjöström (S)  X   

Javid Shirzad (S)  Bength Andersson (S) X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Bertil Johansson (S)  X   

Seita Riikonen (S)  X   

Johan Åhlund (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C) Annika Olsson (C) X   

Hans Sabelström (C)  X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C) Jessica Jämtin (C) X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anders Wassbäck (V)  X   
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Sammanträdesdatum 

2019-12-16 
Paragraf     Votering nr  
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Elisabeth Schröder (-)   X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Mikael Sundén (M) Hans-Ove Görtz (M)  X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M) Ulrik Brandén (M)  X  

Kent Ingvarsson (M)   X  

Liv Stjärnlöf (M) Britta Palmgren (M)  X  

Thomas Danielsson (M)   X  

Sebastian Hallén (L) Berne Klysing (L)  X  

Eric Dicksson (KD)  Jeanette Lindh (KD)  X  

Nina Åkesson-Nylander (KD)  - - - 

Eva Traore Dahlberg (MP) Monica Orthagen MP)  X  

Olof Nilsson (-)   X  

Jessica Hellman (SD)   X  

Curt Ekvall (SD)   X  

Claus Zaar (SD)   X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Per-Gunnar Olsson (-)   X  

     

     

  24 20  

 



 



 

MOTION TILL MÖRBYLÅNGA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Inför ”fritidsbanken” i Mörbylånga kommun 

 

Fritidsbanken är ett slags bibliotek med sport- och fritidsartiklar. Ursprungligen ett ideellt 

initiativ som startades för sex år sedan i en kommun i Värmland, drivs det främst av ideella 

krafter och har på många ställen blivit en praktikplats för de som behöver arbetsträna. Ofta 

drivs Fritidsbanken som en sammanslutning av olika delar av samhället såsom 

idrottsföreningar och kommunen med flera. Därutöver bidrar även återvinningscentraler i 

vissa kommuner med vad som lämnas där i gott skick. 

 

De flesta artiklarna är skänkta; det handlar ofta om olika former av sportutrustningar som 

exempelvis blivit för små för barnen, eller som de vuxna lagt på hyllan. Exemplen är många 

men handlar främst om fritidsutrustning i form av skridskor, skidor, inlines/rullskridskor, 

snowboards, tält, bollar, flytvästar med mera. För många familjer är dessa ofta dyra saker 

som inte alla har råd med. För dem eller de som vill prova på eller använda under en kortare 

tid fungerar Fritidsbankens utlåningstid på 14 dagar bra. Alla får låna och allt är gratis. 

 

I dagsläget finns Fritidsbanken i många kommuner i vår närhet såsom Kalmar, Hultsfred och 

Tingsryd. Strax före årsskiftet sa även Borgholms kommunfullmäktige ja till etablering av 

Fritidsbanken, ett utmärkt alternativ för dem som inte har råd att köpa nytt eller bara vill prova 

på. 

 

Moderaterna föreslår därför 

Att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken etableras i kommunen 

 

Carl Dahlin 

Eva Folkesdotter Paradis 

Moderaterna i Mörbylånga kommun, 2020-01-07 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4Marv-_mAhUqlosKHXgJAf0QjRx6BAgBEAQ&url=https://moderaterna.se/&psig=AOvVaw0s__2WLSHljCYr8KgkNqCK&ust=1578417982106043
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2020-01-13 
Dnr 

KS 2020/000015  

  

 

 Beslutet skickas till: 
Kultur- och tillväxtnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) - Inför fritidsbanken i 
Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 januari 2020. 

Beslut 

Motionen remitteras till kultur- och tillväxtnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



 



 

 

 
Utbildning 
David Idermark, 0485-471 13 
david.idermark@morbylanga.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-13 
Dnr 

UN 2020/000006 

 

 
 

 

 

  

 

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) - Genomlysning 
av utbildningsnämndens verksamheter 

Beskrivning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige med förslaget att en extern 

genomlysning ska genomföras av Utbildningsnämndens samtliga 

verksamheter. Ärendet har remitterats till Utbildningsnämnden för 

beredning.        

Beslutsunderlag 

Motion av Eva Folkesdotter Paradis, daterad den 5 december 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 januari 2020.    

Överväganden 

Tillsynsmyndigheten Statens skolinspektion har vid flertalet tillfällen de 

senaste fyra åren genomfört både kvalitetsgranskning och tillsyn av 

skolenheter och kommunen som huvudman. Verksamheterna har visats 

uppfylla författningarnas krav i hög utsträckning.  

Kommunens utbildningsverksamheter har goda resultat som förbättrats de 

senaste åren. 

§ 2-Överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av kommunstyrelsens reglemente 

§ 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås.       

Ann Willsund 

Kommundirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Idermark 

Skolchef 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Eva Folkesdotter Paradis, ledamot kommunfullmäktige 

Mikael Sundén, ledamot utbildningsnämnden 
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Martin Olsson, ersättare utbildningsnämnden 

Skolchef David Idermark 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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2019-12-09 
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KS 2019/000608  

  

 

 Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) - Genomlysning av utbildningsnämndens 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 5 december 2019. 

Beslut 

Motionen remitteras till utbildningsnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Motion om genomlysning av utbildningsnämndens verksamheter.  

 

Våra grundskolor är de mest omfattande och mångfacetterade av verksamheter som faller 

inom kommunens ansvar.  

De senaste åren har det gjorts besparingar inom skolan samtidigt som det även gjorts andra 

satsningar där. Vi får signaler om undermåliga läromedel, lärarlösa lektioner och elever som 

inte får det stöd de behöver.  

Vi har en kostenhet som står för höga kostnader, skolor som har behov av renoveringar och 

tillbyggnader. Antal barn till förskolorna växer vilket för med sig ett ökat behov av platser. 

Våra sport/idrottshallar räcker inte till då många vill ha tillgång till de som finns. Det är våra 

egna skolor, friskolor, idrottsföreningar och privatpersoner. 

Nu skjuts det till pengar mer än vad verksamheten äskat, plus att man tillför ospecificerade 

dryga 4 miljoner. 

Utbildningsverksamheten har svällt med antal rektorer och tjänstemän, samtidigt som det 

saknas lärare ute bland eleverna  

En ekvation som kan vara svår att få att gå ihop. 

Allt detta oroar och bildar grund för analys och eftertanke. 

En genomlysning av verksamheten skulle skapa de bästa förutsättningarna för en väl 

fungerande grundskoleverksamhet. 

 

Vi yrkar därför att  

 

 Det genomförs en extern genomlysning av utbildningsnämndens samtliga verksamheter. 

 

Färjestaden 2019-12-05 

 

 

Mikael Sundén (m)    Martin Olsson (m) 

Ledamot     Ersättare 

Utbildningsnämnden    Utbildningsnämnden   

Mörbylånga kommun    Mörbylånga kommun 

  Eva Folkesdotter Paradis 

  Ledamot 

  Kommunfullmäktige 

  Mörbylånga kommun 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

HÅKAN 
LINDQVIST 

2020-01-23 

08:29:01 

Sam Arthur Folke 
Wadin 

2020-01-23 

10:05:15 

   

 

§ 13 Dnr UN 2020/000006  

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) - Genomlysning 
av utbildningsnämndens verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige med förslaget att en extern 

genomlysning ska genomföras av Utbildningsnämndens samtliga verksam-heter. 

Ärendet har remitterats till Utbildningsnämnden för beredning.        

Beslutsunderlag 

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M), inkom den 5 december 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering daterad den 

9 december 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 januari 2020.    

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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2020-02-04  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 

2020-02-10 

14:56:32 

Leif Stefan Henrik 
Yngvesson 

2020-02-10 

14:59:42 

   

 

§ 34 Dnr KS 2019/000608  

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) - Genomlysning 
av utbildningsnämndens verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige med förslaget att en extern 

genomlysning ska genomföras av Utbildningsnämndens samtliga verksam-heter. 

Ärendet har remitterats till Utbildningsnämnden för beredning. 

Beslutsunderlag 

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M), inkom den 5 december 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering daterad den 

9 december 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 januari 2020. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut från den 15 januari 2020 § 13. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 









 

 
 

 
 
Social omsorg 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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2019-12-06 
Dnr 

SN 2019/000044 

  

 

Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation 

Beskrivning av ärendet 

Motionären uppmanar till att kommunfullmäktige ska besluta om krav på 

utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom den kommunala 

äldreomsorgen samt inom OFV.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 14 februari 2019. 

Kommunfullmäktigeordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 

den 20 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2019.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Det finns idag olika typer av registerutdrag som kan begäras ut och som är 

kopplade till yrken eller verksamheter som främst handlar om arbete med 

barn (personer under 18 år). Utdragen är kopplade till olika former av brott 

och påföljder, samt har olika gallringstider beroende på ålder på personen 

vid tidpunkten för brottet samt brottets karaktär. Registerutdragen är 

begränsade till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra 

människor. I vissa fall sker registerkontroll både i belastningsregister samt 

misstankeregistret och i de fall (HVB-hem) får registerutdraget inte vara 

äldre än 6 månader vid anställning, i andra fall 1 år.  

Syftet med registerkontroll är att stärka barn och ungas skydd mot 

sexualbrott och andra grova brott. Reglerna bygger på en avvägning mellan 

två viktiga skyddsintressen, skyddet av barn mot övergrepp och skyddet av 

den personliga integriteten.  

Registerkontroll ska vara en del av underlaget för att avgöra om en person är 

lämplig för arbetet men det råder inget förbud att anställa personen oavsett 

om personen är straffad. Registerkontroll kan även förekomma om du 

erbjuds eller tilldelas uppdrag inom kommun, stat, landsting, företag eller 

organisation som innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn, 

exempelvis idrottsföreningar eller praktiktjänstgöring.  

Det finns planer att införa ett generellt skadeståndssanktionerat förbud för 

arbetsgivare att begära att den som söker anställning ska lämna utdrag ur 

belastningsregistret i andra yrken än som finns ett uttryckligt författningsstöd 

för sådan kontroll. Det pågår en statlig utredning (SOU 2019:19) som ska 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-12-06 
Dnr 

SN 2019/000044 
Sida 

2(2) 
 

 

visa på vilka yrken som ska vara undantagna sådana sanktioner, där man i 

utredningen bland annat lyfter att personal i t.ex. hemtjänst och vuxna inom 

OFV som utför vård- och omsorgsinsatser i brukarens hem ska kunna ingå i 

det utökade författningsstödet. Med andra ord tillse att dessa verksamheter 

enligt lag tillåts använda registerkontroll vid rekrytering. Frågan har varit ute 

på remiss och har ännu inte gått igenom än. Idag finns inget som enligt lag 

hindrar arbetsgivare från att använda registerkontroll, men det finns heller 

inget som stödjer det i lagen. Idag råder en ovisshet om hur frågan ska 

hanteras och på flera håll garderar sig arbetsgivare med att lägga ut i 

annonser att utdrag ur belastningsregistret begärs för tjänster kopplade till 

omsorgen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut anses aktuella.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

 Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås då kommunfullmäktige inte har mandat att besluta i sak 

utan Social omsorg avvaktar förändring i lagstiftningen och fram till dess 

fortsätter verksamheten att inom OFV och i vissa fall inom äldreomsorgen 

att i annonser hänvisa till registerutdrag vid rekrytering.   

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef  

Pernilla Ekholm Slottner 

Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Social omsorg 

Jessica Hellman (SD) 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
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Datum 

2019-02-25 
Dnr 

KS 2019/000116  

  

 

 Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur belastningsregistret vid 
anställningar inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 14 februari 2019.  

Beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 





 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-01-22  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

ELLA-BRITT 
ANDERSSON 

2020-01-28 

10:59:48 

MATHIAS 
KARLSSON 

2020-01-28 

11:05:43 

   

 

§ 13 Dnr SN 2019/000044  

Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären uppmanar till att kommunfullmäktige ska besluta om krav på 

utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom den kommunala 

äldreomsorgen samt inom OFV. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 14 februari 2019. 

Kommunfullmäktigeordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 

den 20 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att ett exempel på en rekryteringsannons från 

förvaltningen överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar socialnämnden om den kan bifalla eller avslå 

tilläggsyrkandet och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Socialnämndens beslut  

1. Ett exempel på rekryteringsannons bifogas förslaget till 

kommunstyrelsen. 

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås då kommunfullmäktige inte har mandat att besluta i sak 

utan Social omsorg avvaktar förändring i lagstiftningen och fram till dess 

fortsätter verksamheten att inom OFV och i vissa fall inom 

äldreomsorgen att i annonser hänvisa till registerutdrag vid rekrytering.  

_____ 
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2020-01-22  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

ELLA-BRITT 
ANDERSSON 

2020-01-28 

10:59:48 

MATHIAS 
KARLSSON 

2020-01-28 

11:05:43 

   

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-02-04  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 

2020-02-10 

14:56:32 

Leif Stefan Henrik 
Yngvesson 

2020-02-10 

14:59:42 

   

 

§ 35 Dnr KS 2019/000116  

Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären uppmanar till att kommunfullmäktige ska besluta om krav på utdrag 

ur belastningsregister vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen 

samt inom OFV. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 14 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad den 

20 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2019. 

Bilaga exempel på en rekryteringsannons. 

Socialnämndens förslag till beslut från den 22 januari 2020 § 13. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås då kommunfullmäktige inte har mandat att besluta i sak 

utan social omsorg avvaktar förändring i lagstiftningen och fram till dess 

fortsätter verksamheten att inom OFV och i vissa fall inom äldreom-sorgen 

att i annonser hänvisa till registerutdrag vid rekrytering. 
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