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Motion av Günter Ruchatz (M) - Utreda en ny 
förvaltningsorganisation i Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att en utredning ska göras om en ny förvaltnings-
organisation med minst två olika förvaltningar.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 november 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering, den 27 november 
2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 1 mars 2019.    

Överväganden 

Kommunfullmäktige har i juni 2018 beslutat om en förändring av den 

politiska organisationen i Mörbylånga kommun. I fullmäktiges beslut anges 
bland annat att det ska finnas en samlad förvaltning under kommunstyrelsen 
som alla nämnder ska ha tillgång till. Av beslutet framgår att den miljö- och 

byggnadsförvaltning som då fanns skulle försvinna i och med att den nya 
politiska organisationen tillträdde. 

Fullmäktige beslutade också att kommunstyrelsen och de övriga nämndernas 
ansvarsområden skulle utvärderas och eventuellt justeras efter ett år. En 
sådan utvärdering kommer knappast att kunna göras utan att förvaltningens 

organisation också berörs. 

Frågan om hur organisationen skulle se ut bereddes av en fullmäktige-

beredning med representanter för samtliga partier i fullmäktige. Beredningen 
lämnade ett enhälligt förslag när det gällde frågan om en eller flera 
förvaltningar och inte heller i fullmäktige lämnades några yrkanden om mer 

än en förvaltning. 

Under hösten 2018 har arbetet pågått med att organisera den samlade 

förvaltningen på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. En fråga som krävt 
särskild uppmärksamhet var hur förvaltningen skulle organiseras så att den 
inte skulle få en inbyggd jävsproblematik när det gäller frågor om tillsyn och 

i viss mån tillstånd där kommunen är part i ärendet. Med hjälp av bland 
andra SKL:s jurister har förvaltningen organiserats på ett sätt som enligt 

anlitad expertis uppfyller de krav som lagstiftningen ställer när det gäller 
jävsfrågorna.  

Med tanke på ovanstående anser inte förvaltningen att det skulle vara 

meningsfullt att ytterligare utreda frågan om förvaltningsorganisationen så 
som motionären föreslår.  
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att fullmäktige enhälligt har beslutat att 
det endast ska finnas en samlad förvaltning och att förvaltningen har 

organiserats på ett sätt som gör att den enligt tillfrågad juridisk expertis 
uppfyller de krav gällande jäv som lagstiftningen ställer.    

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Günter Ruchatz 
Verksamhetsstöd - kommunkansliet 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

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

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Günter Ruchatz (M)- Utreda en ny förvaltningsorganisation i Mörbylånga 

kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 26 november 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 




