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1 Nämndens verksamhet 

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för ledning och samordning av 

kommunens verksamheter, men också för ekonomi och budget. Andra upp-
gifter för kommunstyrelsen är att: 

 ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stif-

telser och kommunalförbund, 

 samordna arbetet med att formulera övergripande mål för kommu-

nen, 

 formulera kommunens arbetsgivarepolitik, 

 se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige blir verkställda 
i tid. 

Kommunledning och mark och exploatering 

Kommunledningen ska arbeta med hållbar styrning och är ett stöd i arbetet 

som innebär att alla bidrar för att uppfylla kommunens mål, uppdrag och 
den långsiktiga utvecklingen mot visionen. Den hållbara styrningen bygger 
på delaktighet på alla nivåer i organisationen och innehåller metoder och 

stöd för att skapa ett meningsfullt förbättringsarbete där medarbetarnas pro-
fessionella kunskap och engagemang tas tillvara. Principen är att varje enhet 

ses som expert inom sitt område och bidrar med sin expertis för att skapa 
mål och hur de kan uppnås. 

Inför år 2020 har ansvaret för kommunens köp, försäljning och utarrende-

ring av fast egendom inom exploateringsverksamheten flyttats över till 
kommunstyrelsen. Där ingår också ansvaret för beställning av översiktspla-

ner och detaljplaner. 

Näringsliv och hållbar utveckling 

Näringslivsverksamheten flyttas från och med 2020 till kommunstyrelsens 

ansvarsområde. Verksamheten ska skapa förutsättningar för Mörbylångas 
företagare att utveckla sina verksamheter och vara en länk mellan företagar-

na och olika kommunala funktioner. Inom verksamheten ingår också en 
landsbygdsutvecklare som ska svara för intern samordning inom de kom-
munala verksamheterna samt arbeta nära sockenföreningar och andra lokalt 

aktiva och engagerade. 

Världsarvet ska enligt den regionala förvaltnings- och utvecklingsplanen för 

världsarvet Södra Ölands odlingslandskap vårda, utveckla, tydliggöra och 
tillgängliggöra världsarvets värden. 

Kommunens organisation för att stärka arbetet med hållbar utveckling ligger 

samlat under kommunstyrelsen. Vi ska sköta våra gemensamma tillgångar 
på ett ansvarsfullt sätt och ta mer hänsyn till miljön, till framtida generation-

er och till de människor som lever i andra delar av världen. Här ingår arbetet 
med Agenda 2030 samt barnkonventionen. 

Ekonomi och fastighet 

Kommunens ekonomiavdelning hanterar hela kommunens alla ekonomiska 
transaktioner, planerar, följer upp och utvecklar kommunens ekonomi. Eko-

nomiavdelningen är också systemförvaltare för ett antal system samt hante-
rar kommunens stiftelser och Ölands kommunalförbunds ekonomi. Ekono-
miavdelningen är också samordnare för kommunens IT-verksamhet som 

sker i samverkan med Borgholms kommun och för kommunens fastighets-
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verksamhet där ett förvaltningsavtal med dotterbolaget Mörbylånga Bostads 
AB finns. 

HR och lön 

HR och lön ansvarar för kommunövergripande personalfrågor, stöd till che-
fer vad avser arbets- och kollektivavtalsrätt, arbetsmiljöfrågor, rehab, chefs-

dagar och utbildningar genom kommunens HR-avdelning och kommunens 
löneavdelning handlägger löne- och arvodesbetalningar samt ansvarar för 
systemförvaltning av personalsystem och tillhörande stödsystem inom 

HRM-området. 

Verksamhetsstöd 

I verksamhetsstöd ingår kansli, kostenheten, fordonsenheten samt kris & 
säkerhet. Kommunens kansliverksamhet ger administrativ service och stöd 
till kommunens verksamheter och förtroendevalda. På kansliet finns funkt-

ionerna registratur, sekreterare, utredning, juridik och kommunens data-
skyddsombud representerade. Enheten för kris & säkerhet arbetar med kris-

beredskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. 

Fordonsenheten förser kommunens verksamheter med driftsäkra, välskötta 
och lämpliga fordon för hållbara och säkra transporter. 

Kommunen har en enhetlig måltidsverksamhet för förskola, skola, äldrebo-
ende och dagverksamhet. Måltiderna ska främja en hållbar utveckling uti-

från fyra dimensioner – miljömässig, ekonomisk, etisk och kvalitetssäkrad 
hållbarhet. 

Kommunikation 

Kommunikationsavdelningen arbetar med strategiska och operativa arbets-
uppgifter som bidrar till att verksamheten når sina mål. Arbete styrs utifrån 

hur organisationens verksamhet, åtaganden och åtgärder kan komma att på-
verka opinioner, medier, politiker, allmänheten och andra målgrupper. Av-
delningen ser sig som ett nav där de dels samlar in och systematiserar in-

formation dels arbetar för att utforma och sprida korrekt information, base-
rad på relevanta fakta, bedömningar och argument. De är specialister på att 

planera, analysera och anpassa budskap för att informationen som ska nå ut 
är relevant och ger en korrekt uppfattning om kommunens verksamhet och 
varumärke. Servicecenter ingår också i kommunens kommunikationsavdel-

ning och är kommunens ansikte utåt via receptionsdisk och telefoni. Digita-
lisering ingår också i kommunikationsavdelningen och har en stöttande roll i 

alla verksamheters arbete med att blir mer digitala och förändra sina arbets-
sätt. 
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2 Verksamhetsmål och indikatorer 

2.1 Medborgare 

2.1.1 Invånare i Mörbylånga kommun upplever kommunen som en bra 

plats att bo och verka i. 

Strategi  

* Involvera invånare, näringsidkare och besökare i utvecklingen av kommu-
nen.  

* Utveckla kommunens kommunikation. 
* Säkra en hög kvalitet inom omsorg, vård och skola. 

* Öka den fysiska tillgängligheten. 
* Säkra möjligheten till fler bostäder. 
* Digitalisera kommunens tjänster.  

* Öka tillgängligheten till natur, fritidsintressen samt kultur- och idrottseve-
nemang. 

Nämndsmål Indikator 
Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Kommunstyrelsen 
ska bidra till att in-

vånare i Mörbylånga 
kommun upplever 
kommunen som en 

bra plats att bo och 
verka i. 

Gott bemötande vid 
kontakt med kom-

mun* 

87 %  90 % 

Nöjd Region Index –
 Trygghet** 

72  73 

Nöjd Region Index –
 Helheten*** 

61  61 

Öka andelen lyckade 

kontaktförsök där 
svar på fråga/frågor 
erhålls.**** 

53 %  75 % 

Resultat från enkäterna kommer först under december månad. 

* U00486 Avser bemötande när frågeställare kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga.  
**U00405 Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen. 
***U00402  Kommunens Nöjd-Regionindex 

***U00413 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga. 

Aktivitet 

Arbeta utifrån servicepolicyn 

Revidera kommunens kommunikationsstrategi 

Minska det digitala utanförskapet genom riktade utbildningsinsatser.  

Nyanställda får ta del av servicepolicyn genom sin introduktion 

Tillse att kommunen har strategiska markinnehav för byggande av bostäder 
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2.2 Hållbar utveckling 

2.2.1 Mörbylånga kommun ska vara en hållbar kommun ur ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt perspektiv. Målsättningarna i Agenda 2030 ska ef-

tersträvas. Företagsklimatet ska förbättras. 

Strategi  

* Medverka till tillväxtfrämjande åtgärder för företagen.  
* Systematiskt och strategiskt arbeta med insatser för företagsetableringar.   

* Fokusera på att möjliggöra arbete och egen inkomst för alla, med en sär-
skild satsning på ungdomar och nyanländas etablering i samhället.  
* Skapa ett varierat utbud av bostäder - inkluderande och hållbara. 

* Utveckla sociala mötesplatser. 
* Utveckla och fördjupa samarbetet och relation med föreningar, universitet 

och högskolor. 
* Förverkliga handlingsplanen med Agenda 2030 och därmed även klimat-
strategin. 

Nämndsmål Indikator 
Utfall 

2018 

Utfall 

2019 

Målvärde 

2020 

Kommunstyrelsen 
ska bidra till att 

Mörbylånga kom-
mun utvecklas mot 
en hållbar kommun. 

Miljöbilar i kommun-
organisationen ska 

öka* 

42,8 %  50 % 

Andelen miljöbilar 
totalt i kommunen 
ska öka** 

16,3 % 15 % 16 % 

Hushållsavfall som 

går till materialåter-
vinning ska öka*** 

42 %  48 % 

Lokala trygghetsmät-
ningen, Polisregion 

syd**** 

1,13 0,9 1 

Kommunstyrelsen 
ska bidra till att före-
tagsklimatet förbätt-

ras. 

Företagsklimat enligt 
Nöjd kund index i 
Öppna jämförelser, 

totalt***** 

  79 

Svenskt näringslivs 
undersökning****** 

 2,96 3,42 

Resultat från enkäterna kommer först under december månad. 

*U00437 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 
**U07400 Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 
***U07414 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, andel (%) 
****www.polisen.se Resultat trygghetsmätning 2019 

*****U07451 Företagsklimat enligt Öppna Jämförelser 
****** www.svensktnaringsliv.se 

Aktivitet 

Upprätta ett näringslivsråd 

Ta fram en handlingsplan för förbättrat företagsklimat som bland annat innehål-
ler kommunikation med företagare genom nyhetsbrev, företagarträffar och före-
tagsbesök. Säkerställa återkoppling. 

Tillse att kommunen har strategiska markinnehav för företagsetableringar 
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2.3 Medarbetare 

2.3.1 Medarbetare i Mörbylånga kommun ser fram emot att gå till sitt ar-

bete. Delaktigheten i arbetet ska var hög och vi jobbar med förbättringsar-

bete. Våra arbetsplatser ska vara hälsofrämjande. 

Strategi  

* Stärka Mörbylånga kommuns attraktivitet genom att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare. 

* Fokusera på ledarskapet och medarbetarskapet genom dialog om mål, 
uppdrag, kvalitet och kompetensutveckling. Utveckla tillitsfull ledning och 
styrning.  

* Genom ledarskap uppmuntra alla medarbetare till ett öppet förhållnings-
sätt och att arbeta med kontinuerliga förbättringar och verksamhetsutveck l-

ingar. 
* Värna om och utveckla samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagaror-
ganisationerna. 

Nämndsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Mål-

värde 
2020 

Kommunstyrelsen 

ska bidra till att 
medarbetarna i 
Mörbylånga kom-

mun ser fram emot 
att gå till sitt arbete. 
Delaktigheten i ar-

betet ska vara hög 
och vi jobbar med 
förbättringsarbete. 

Våra arbetsplatser 
ska vara hälsofräm-
jande. 

Hållbart medarbetar-

engagemang – Total* 

75  78 

Hållbart medarbetar-
engagemang –
 Ledarskapsindex** 

72  75 

Hållbart Medarbetar-

engagemang -
 Motivationsindex 
(HME)*** 

77  79 

Sjukfrånvaron ska 

minska i hela organi-
sationen**** 

 -    4,7% 4,5 % 

Resultat från enkäterna kommer först under december månad. 

*U00200 HME - Totalindex Hållbart medarbetarengagemang mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang 
som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. 
**U00202 HME - Ledarskapsindex 
***U00201 HME - Motivationsindex 

****Qlik, då organisationen har ändrats finns ingen jämförbar siffra för 2018 

Aktivitet 

Chefs- och ledarutveckling 

Analysera sjukfrånvaron och vid behov ta fram handlingsplaner för att förebygga 

sjukfrånvaro i arbetsgrupper. 
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2.4 Ekonomi 

2.4.1 Kommunens ekonomiska resultat ska över budgetperioden 2018-

2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av skatteintäkterna. Kommunen 

ska eftersträva att på lång sikt nå ett resultat på 2 %. 

Strategi  

* Kvalitetshöjande investeringar, som inte direkt ger ökade skatteintäkter 
och/eller minskade kostnader, ska helt finansieras med egna medel. Tillväxt-

investeringar som ger ökade skatteintäkter kan till viss del finansieras med 
nya lån. 
* Fortsätta att utveckla investeringsprocessen. 

* Utveckla en beredskap för oförutsedda händelser och volymökningar. 
* Utveckla digitalisering för att åstadkomma kostnadseffektiva och ända-

målsenliga 
verksamheter. 
* Öka medvetenheten om ekonomi som verktyg hos organisationen och 

politiker. 

Nämndsmål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Målvärde 
2020 

Mörbylånga kom-

muns verksamheter 
ska vara lika kost-
nadseffektiva som 

liknande kommuner 
och jämförelse-
kommuner 

Nettokostnad politisk 

verksamhet 
kr/invånare* 

991  ****** 

Administrationsin-
dex** 

11,4 %  ****** 

Kostpersonalindex*** 3,3 %  ****** 

Mörbylånga kom-

muns verksamheter 
ska vara ändamåls-
enliga. Jämförelse 

görs mot likande 
kommuner och jäm-
förelsekommunerna. 

Nöjd inflytande index 

– Information**** 

51  53 

Nöjd inflytande index 
– Förtroende***** 

41  42 

Resultat från enkäterna kommer först under december månad. 

*N50002 Nettokostnad för politisk verksamhet, dividerat med invånare totalt 31/12. 
**N00112 Årsarbetare, kommunalt anställda i administrationsarbete, antal. 

***N00079 Årsarbetare, kommunalt anställda i köks- och måltidsarbete, antal. 
****U00409 Nöjd Inflytande-Index - Information 
*****U00407 Nöjd Inflytande-Index – Förtroende 

******Se avsnitt 4.2 

Aktivitet 

Följa utvecklingen av nyckeltal för kostnadseffektiviteten av kommunstyrelsens 

verksamheter 

Skicka ut en enkät i slutet av året till kommunens verksamheter för att mäta 
nöjdheten av kommunens stödfunktioner 

Utveckling av investeringsprocessen samt uppföljning av investeringar 

Förbättra följsamheten av lagen för offentlig upphandling 

Förbättra följsamheten av avtal med leverantörer 
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2.5 Specifika uppdrag 2019-2021 

2.5.1 Medborgare 

Uppdrag Beskrivning 

Ökad tillgång till kollektiv-
trafik 

För att öka kommunens attraktivitet, förbättra folk-
hälsan samt minska påverkan på klimatet får kom-

mundirektören i uppdrag att utreda möjligheten till 
en ökad tillgång till kollektivtrafik. Både tillgänglighet 
och ekonomiska aspekter ska beaktas. Utredningen 

bör ske i nära samarbete med KLT och närliggande 
kommuner. 

Samlingslokal i Färjesta-
den 

I arbetet med mötesplatser i olika delar av kommu-
nen blir det tydligt att det saknas en större sam-

lingssal som kan användas såväl av kommunen 
och föreningar som privatpersoner. Kommundirek-
tören får i uppdrag att utreda lämplig lokalisering 

samt söka breda samarbeten för att möjliggöra en 
större samlingslokal i Färjestaden. 

2.5.2 Hållbar utveckling 

Uppdrag Beskrivning 

Samarbete För att Mörbylånga kommun ska klara framtidens 
utmaningar krävs utökat samarbete. Kommundirek-
tören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna 

för nya samarbeten med kommuner, föreningar och 
andra aktörer. Områden som är särskilt intressanta 
är VA, energi, allmännyttan, socialjour, kultur, fritid 

och idrott, näringsliv samt myndighetsutövning inom 
miljöområdet. 

Företagarvänlig kommun Mörbylånga kommun ska vara en företagarvänlig 
kommun där det ska vara enkelt för nya företag att 

etablera sig, trivas och växa samtidigt som vi värnar 
om de företag som redan finns hos oss. Kommundi-
rektören får i uppdrag att ta fram förslag på nya 

former för dialog med näringslivet samt att öka 
kommunens strategiska markinnehav och planbe-
redskap. 

Drivmedelsdepå i kom-

munen 

Om en situation uppstår där Ölandsbron av någon 

anledning inte kan användas, kommer tillgången på 
drivmedel i kommunen vara starkt begränsad. Detta 
innebär en påtaglig risk och ökad sårbarhet i flera 

avseenden. Kommundirektören får i uppdrag att 
utreda möjligheterna att upprätta en drivmedels-
depå i kommunen, gärna på Sydöland. 

2.5.3 Medarbetare 

Uppdrag Beskrivning 
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Uppdrag Beskrivning 

Personalpolitiskt program Den viktigaste resursen och garanten för hög kvali-
tet i kommunala verksamheter är personalen. 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett per-

sonalpolitiskt program som beskriver hur kommu-
nen ska bli en attraktiv arbetsgivare, möte kompe-
tensförsörjningsbehoven samt erbjuda medarbetar-

na en trygg arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. 
Särskild hänsyn ska tas till den alarmerande kom-
petensbristen inom utbildningsområdet samt vård 

och omsorg. Införandet av heltid som norm, deltid 
som möjlighet ingår också i uppdraget. 

Jämställdhet Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska 
ha samma möjligheter att forma samhället och sina 

egna liv. Jämställdhet skapas där beslut fattas, 
resurser fördelas och normer uppstår. Kommundi-
rektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan 

för ett systematiskt och effektfullt jämställdhetsar-
bete. Ett särskilt fokus ska läggas på jämställd 
medborgarservice och genuspedagogik. I uppdra-

get ingår att utse en representant med samord-
ningsuppdrag som deltar i länsstyrelsens regionala 
nätverk Jämställdhet, Skola, Hbtq och Våld. 

2.5.4 Ekonomi 

Uppdrag Beskrivning 

Budgetprocessen Budgetprocessen i Mörbylånga kommun behöver 
förtydligas och utvecklas. I och med att kommunen 
har ett nytt politiskt ledarskap behöver även vision, 

värdegrund och kommunövergripande mål ses över 
och revideras. Kommundirektören får i uppdrag att 
initiera en översyn av budgetprocessen och bud-

getdokumenten. 

Ny styrmodell Mörbylånga kommun ska alltid sträva efter att 
skapa bättre verksamhet och service till sina invå-
nare. Styrning och ledning ska kännetecknas av 

långsiktighet, demokrati, jämställdhet och transpa-
rens. Kommundirektören får i uppdrag att införa en 
ny styrmodell med ökat fokus på analys och upp-

följning där den ekonomiska styrningen stärks ge-
nom att balansera kontroll med förtroende och insikt 
om medarbetarnas kunskap och erfarenhet. 
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3 Analys av nuläge och utmaningar 

3.1 Ekonomiska förutsättningar 

  

Förändringar 2020 jämfört med 2019 (tkr)  

Arvoden politiken -170 

Ökad ram politiken utbildningar och möten -100 

Minskad ram kommunfullmäktige, effektivisering 10 

Val till riksdag, kommun, region, EU 300 

Ramökning bidrag -50 

Ramökning revision -12 

Mörbylånga 200 år -100 

Satsning kommunledning -1 000 

Satsning hållbar utveckling -250 

Satsning upphandling -500 

Utökat medlemsbidrag Ölands kommunalförbund -500 

Utökad ram för fastighetsförvaltning/fastigheter tomhyra -1 629 

Informationssäkerhetspolicy 500 

Satsning digitalisering -600 

Ökade kostnader dataskyddsombud -100 

Ökad ram HR/lön -200 

Överföring näringslivsverksamhet och hållbar utveckling från 
kultur och tillväxtnämnden 

-3 574 

Överföring mark- och exploatering från kultur och tillväxtnämn-
den 

-4 059 

Summa förändringar ram 2019-2020 -12 034 

Budgetram 2020 -82 587 

Kommunstyrelsens budgetram ökar med 12 034 tkr. Det stora tillskottet i 

budgetramen beror till största till på en organisationsförändring som innebär 
att näringslivsverksamheten, hållbar utveckling samt mark och exploatering 
från och med 2020 ligger under kommunstyrelsen istället för under kultur- 

och tillväxtnämnden. Totalt tillförs kommunstyrelsen genom detta 7 633 tkr. 
I övrigt så består skillnaderna mot budget 2019 är att ramarna justeras för 

faktiska kostnader för politikernas arvoden, utbildning samt mötesomkost-
nader. Då det inte är något riksdagsval eller EU val 2020 justeras ramen för 
valnämnden. Ytterligare medel för att kunna genomföra uppdrag och strate-

gier skjuts till. Kommunens fastighetsavdelning tillförs extra medel för till-
kommande hyreskostnader samt fastighetsunderhåll. Verksamheterna har 

äskat medel för en tjänst som inköpssamordnare/upphandlare, samt för en 
utökning av tjänsterna för digitalisering och klimatstrateg. Därutöver räknas 
medlemsbidraget till Ölands kommunalförbund upp med löneuppräkning. 

IT fick en tillfällig ramökning 2019 för att arbeta med informationssäker-
hetspolicyn deras ram minskar därför med motsvarande belopp. Även 

HR/lön och kansliet tillförs extra resurser för ökade kostnader för framför 



Kommunstyrelse, Verksamhetsplan 2020 med internbudget  12(20) 

allt system.  

Utifrån angiven budgetram har kommunstyrelsen goda förutsättningar att 
klara av att sköta den verksamhet som ålagt dem. Tillskott sker för speciella 

satsningar samtidigt som verksamheten inte får någon kompensation för 
kostnadsökningar och därmed måste arbeta med effektiviseringar av rutiner 

och processer och också digitalisera där så finns förutsättningar.  

 

3.2 Prioriteringar och satsningar 

Kommunledning och mark- och exploatering 

Kommunledningen har för 2020 fått flera uppdrag att arbeta med förutom 
att styra och leda kommunen på ett bra sätt. En ny styrmodell som ska tas 

fram som med ökat fokus på analys och uppföljning som balanserar kontroll 
med förtroende och insikt om medarbetarnas kunskap och erfarenhet. 

I flera privata exploateringsområden pågår arbeten med gator och va-
ledningar, bland annat vid Eriksöre camping och i södra delen av Vickleby. 
På hållbar plats i Färjestaden pågår förutom villabyggnation även byggnat-

ion av 22 marklägenheter i bostadsrättsform. Sammantaget medför dessa 
exploateringar att nya villatomter och lägenheter tillkommer i kommunen. 

Under året kommer förhoppningsvis detaljplanearbetet på industriområdet i 
Färjestaden att avslutas, vilket innebär att när planen vunnit laga kraft ger 
ökad tillgång till industrimark, både kommunal och privat. Ett förslag till 

testobjekt för dubbel markanvisning har lyfts fram under 2019 och planeras 
att genomföras när detaljplanen för centrala Färjestaden har vunnit laga 

kraft, troligen under 2023/2024. 

Näringsliv och hållbar utveckling 

Den nyinrättade verksamheten med näringsliv och hållbar utveckling till-

sammans har under 2020 att arbeta ihop sig och hitta gemensamt fokus. En-
heten ska arbeta för att förbättra företagsklimatet och fortsätta marknadsföra 

och ta hand om vårt fina världsarv. Man har också fått i uppdrag att ta fram 
förslag på nya former för dialog med näringslivet. Utmaning under 2020 blir 
också att fira Mörbylånga 200 år på ett fint sätt. Inom hållbar utveckling 

fokuseras arbetet på Agenda 2030 och barnkonventionen som blir lag. 

Ekonomi och fastighet 

Ekonomiavdelningen ska under 2020 fortsätta arbeta med att nyttja våra 
system bättre och också digitalisera olika processer där vi redan idag har 
systemstöd. Ett av de områdena är intern kontroll. Ett av de områden som 

identifierats som en utmaning för kommunen och där kvaliteten i arbetet kan 
bli bättre är inköp och upphandling. Avdelningen har beviljats medel för att 

anställa en upphandlare vilket ska leda till ett bättre stöd till verksamheterna 
ute i samband med inköp och upphandling men också till en bättre intern 
kontroll på våra inköp och att vi följer de avtal vi har. 

Fastighetsverksamheten ska annonsera ut en tjänst som fastighetssamord-
nare som finansieras inom befintlig budget. Syftet med tjänsten är att få en 
tydligare beställarfunktion för förvaltningsavtalet med MBAB och en per-

son med samordningsfunktion för kommunens fastigheter och lokaler. 
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HR och lön 

HR och lön prioriterar inför 2020 ordning och reda i system, processer och 
rutiner för att skapa enhetliga och stöttande arbetssätt i organisationen. Digi-

talisering sker där så är möjligt och utbildning av chefer ska ske inom de 
olika system och processer som finns. Ett ökat fokus kommer ske under 
kommande verksamhetsår för att utveckla ledarskapet samt stärka en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i kommunen. Lön arbetar vi-
dare som stöd i heltidsresan och HR kommer även arbeta med det personal-

politiska programmet i kommunen. 

Verksamhetsstöd 

Kommunkansliet arbetar fokuserat med förändrade arbetssätt, förenklade 

rutiner och processer samt digitalisering inom flera områden, såsom digital 
justering av protokoll, enklare att lämna medborgarförslag och diariet på 

webben. Utmaningen ligger i att säkerställa att inga personuppgifter röjs. 
Kansliet kommer att fortsätta arbetet med att stötta verksamheterna, bland 
annat i framtagning av informationshanteringsplaner, som är grunden för 

arkivering och gallring inför kommande e-arkiv, samt en administrativ 
handbok med hjälp i ärendehantering och en skrivarhandledning på intranä-

tet. Kompetenshöjning och implementering av rutiner och arbetssätt inom 
dataskydd och informationssäkerhet utgör en stor utmaning 2020. 

Det förändrade säkerhetsläget nationellt ställer krav på att kommunerna ökar 

sin medvetenhet och kompetens i säkerhetsfrågor. Kommande utmaningar 
handlar om att utbilda verksamheterna och att implementera rutiner i säker-

hetsskydd, genomföra utbildnings- och övningsplan för krisorganisationen, 
fortsätta arbetet med säkerhetsprövning av befintlig och ny personal, ro 
iland arbetet med krigsplacering och få till en plan för det fortsatta arbetet 

med civilt försvar och beredskap. 

Fordonsenhetens kommande utmaningar handlar om att få ner kostnaden per 

bil i verksamheterna, se över användningen av kommunens bilar för att ef-
fektivisera och öka medvetenheten hos de medarbetare som använder kom-
munens fordon i bättre handhavande för att slippa de stora kostnaderna i 

självrisker. 

För kostenheten ligger utmaningen i att behålla kvalitet och miljötänk sam-

tidigt som enheten inte får kompensation för kostnadsökningar. De ökade 
livsmedelspriserna ställer höga krav på fantasi och nytänk vid planering av 
matsedlar. Ett omtag och noggrann genomgång av enhetens kostnader och 

prioriteringar av ekologiska råvaror, val av produkter och varumärken och 
en översyn över arbetsfördelning kommer att genomföras för att klara utma-

ningarna. 

Kommunikation 

Kommunikationsenheten prioriterar under 2020 att utveckla vår mobilappli-

kation, intranät samt fortsätta stärka kommunens varumärke genom en tyd-
ligare närvaro i sociala medier. Digitalisering är en satsning som påbörjades 

under 2019 och som utökas 2020 då extra medel till en tjänst som digital 
verksamhetsutvecklare beviljats. Verksamhetsutvecklaren ska hjälpa verk-
samheterna att förändra sina arbetssätt och därtill koppla digitalisering. Ar-
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betet med att minska det digitala utanförskapet fortsätter genom en ny form 
av utbildning för våra medborgare. Servicecenter ska under året utveckla sitt 
samarbete med Borgholms kommun samt skaffa sig mer kunskap om verk-

samheterna för att kunna svara på fler frågor direkt utan att koppla vidare till 
verksamheten. Servicecenter ska också verka för att bli mer tillgängliga, 

bland annat genom att chatta med våra medborgare via externa webben. För 
att bli ytterligare tillgänglig för medborgarna i den norra kommundelen ska 
ett medborgarkontor upprättas på biblioteket i Färjestaden.  

3.3 Personal 

Våra medarbetare är den främsta tillgången och framgångsfaktorn för kom-
munen att nå sina mål om att skapa goda förutsättningar för våra invånares 

framtid, trygghet och fritid. 

Under 2019 genomfördes en rad verksamhetsförändringar där några av av-

delningarna från Verksamhetsstöd knoppades av. Avdelningarna HR och 
Lön slogs samman till ett eget verksamhetsområde och Servicecenter flytta-
des över till Kommunikation. Kosten flyttades under 2019 över från Verk-

samhetsområde Utbildning och mot slutet av året bildades en Fordonsenhet 
där man samlade kommunens alla fordon och de medarbetare som arbetar 

med hanteringen av dem på Verksamhetsstöd. 

Under 2020 kommer vi samla våra medarbetare som arbetar med hållbar-
hets-, landsbygds- och näringslivsfrågor under en och samma enhet för att 

stärka kommunens fokus på frågorna ytterligare.  

3.3.1 Personalstruktur (nuvarande) 

Den stora förändringen av personalgruppen under 2019 innebär att jämförel-
ser av personalstatistiken mellan 2018 och 2019 blir svår att göra. 

Personalnyckeltal 2019 2018 

Antal tillsvidareanställda 102 82 

Antal tillsvidareanställda - Män 24 18 

Antal tillsvidareanställda - Kvinnor 78 64 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal är 93%. 

Personalomsättningen under perioden 1 januari 2019 t om den 31 oktober 

2019 är 6 % och med tanke på att flera avdelningar har haft relativt stor om-
sättning på sin personal under tidigare år är detta en siffra som vi bör bevaka 

framåt så att den inte ökar. 

Åldersfördelning 2019 2018 

Antal tillsvidareanställda - ålder -29 9 4 

Antal tillsvidareanställda - ålder 30 - 49 45 33 

Antal tillsvidareanställda - ålder 50 - 48 45 

3.3.2 Kompetensutveckling 

Kommunstyrelsens verksamheter består till stor del av specialistkompeten-

ser och med en relativt hög andel medarbetare som slutade under 2017-2018 
inom bland annat HR, Lön och Ekonomi med kompetenstapp som följd 

finns det ett fortsatt behov av kompetensutveckling för att säkerställa att nya 
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och befintliga medarbetare tar till sig och lever upp till de kompetenskrav 
kärnverksamheterna ställer på verksamhetsstödet. 

Under 2020 kommer även kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser 

kopplat till förändrade lagar och krav fortsätta. Våra nya stödsystem som 
Stratsys och Qlik kommer fortsätta kräva kompetensutvecklingsinsatser 

under året innan medarbetarna kan använda dem fullt ut. 

Vi påbörjar 2020 att kompetensutveckla och implementera Tillitsbaserad 
ledning och styrning med utgångspunkt i Tillitsdelegationens rapport. En 

viktig del i det arbetet är att utveckla våra ledare så att de kan med sitt ledar-
skap och chefskap möta upp det förändrade arbetssättet i organisationen. En 

plan för chefs- och ledarutveckling kommer därför att tas fram och imple-
menteras under 2020. 

3.3.3 Pensionsavgångar 

Under de kommande 5 åren ser vi en prognos för pensionsavgångar om to-
talt 9 medarbetare (2 män och 7 kvinnor)  och verksamheterna arbetar kon-

tinuerligt med kompetensöverföring för att säkerställa att dessa medarbeta-
res kompetens tas till vara och minskar sårbarheten som kan uppstå när de 
slutar. 

En trend vi ser i samhället är dock att fler och fler väljer att fortsätta sitt yr-
kesliv efter 65 år och med tanke på den arbetskraftsbrist vi ser framöver så 

kommer det bli ännu mer aktuellt att se över hur vi arbetar med lösningar 
för att behålla och ta till vara våra erfarna medarbetare så de stannar längre 
hos oss. 

3.3.4 Rekrytering 

Med förändrade krav på kommunen, en rörligare arbetsmarknad, arbets-

kraftsbrist och ökad konkurrens om arbetskraften behöver vi stärka vårt ar-
betsgivarvarumärke och ständigt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgi-
vare för att både behålla befintliga medarbetare men också attrahera nya. 

För att stötta verksamheternas behov av kompetensförsörjning kommer HR-
avdelningen under 2020 arbeta fram bättre rutiner för rekrytering och mark-

nadsföring av oss som arbetsgivare. 

För att nå våra mål om god ekonomi och digitalisering planerar vi under 
2020 för att anställa en upphandlare som kan se till att de upphandlingar 

kommunen gör är kostnadseffektiva och korrekt utförda. Vi kommer även 
anställa en digitaliseringsstrateg som kan stötta verksamheterna att fortsätta 

genomföra sina digitaliseringsinsatser. 

För att nå kommunens hållbarhetsmål behöver vi fortsätta arbetet inom 
miljö- och landsbygdsutveckling och anställer därför en miljöstrateg på hel-

tid och en landsbygdsutvecklare på halvtid där vi tidigare haft visstidsan-
ställningar bekostade av projektbudget. 
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3.3.5 Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete 

  

Sjukfrånvaro (alla anställda) 2019 

Alla medarbetare 4,7% 

Sjukfrånvaro - Män 2,4% 

Sjukfrånvaro - Kvinnor 5,7% 

Den totala sjukfrånvaron för perioden 1 jan 2019 t om 31 oktober 2019 var 
4,7% totalt för kommunstyrelsens verksamheter och vid en närmare analys 

ser vi stora skillnader i sjukfrånvaro mellan avdelningarna och riktade insat-
ser för att sänka sjukfrånvaron kan därför bli aktuellt under 2020. 

Under 2019 har ett arbete påbörjats för att minska antalet långtidssjuk-

skrivna medarbetare i kommunen genom att stärka chefernas kunskap i re-
habarbetet. Under 2020 fortsätter det arbetet med fokus på att arbeta före-

byggande för att stävja långa sjukskrivningsperioder och snabbt få våra 
medarbetare åter i arbete. 

Med ökade krav, förändrade arbetssätt, Heltidsresan och omorganisationen 

följer naturligt även ett stort behov av att arbeta med det hälsofrämjande i 
verksamheten för att förebygga sjukfrånvaro hos medarbetarna. 

Under 2020 kommer vi arbeta aktivt med den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön (OSA) genom bland annat ledarutveckling, få in OSA-frågor 
som en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och göra insatser 

kopplat till resultatet från HME-enkäten som gjordes under november 2019. 
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4 Kvalité i verksamheten 

 

4.1 Kvalitetsindikatorer 

 
Kommunstyrelsens verksamhet är differentierad och främst en stödverksamhet till 
övriga verksamheter i kommunen varmed den är svår att följa och jämföra med 
andra kommuner. För att följa utvecklingen av verksamheten har följande mått 
valts ut som ändå visar delar av verksamheten. 

Kommunens personal och HR-avdelning ingår i kommunstyrelsens verksamheter. 

Avdelningen arbetar med rehabilitering och hälsofrämjande arbetsplatser för alla 

kommunens verksamheter varmed den totala sjukfrånvaron kan bidra med en bild 

på verksamhetens kvalité. Även kommunens servicecenter är destinerad som 

kommunstyrelsens verksamhet och uppföljning görs därför av bemötandet.  

Kvalitetsnyckeltal 

       

Kommun 2016 2017 2018 

Sjukfrånvaro kommunalt 

anställda totalt, (%) Borgholm 8,1 6,9 

 

7,0 

  Kalmar 7,0 6,7 6,2 

  

Liknande kommuner, övergri-

pande, Mörbylånga, 2018 7,0 6,8 

 

6,7 

  Mörbylånga 7,0 6,7 6,8 

Gott bemötande vid kon-

takt med kommun, andel av 

maxpoäng (%) Borgholm 74 

            

- 

 

88 

  Kalmar 84 79 86 

  

Liknande kommuner, övergri-

pande, Mörbylånga, 2018 81 85 

 

82  

  Mörbylånga 75 79 87 
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4.2 Kostnadseffektiv verksamhet 

För att få en indikation på om kommunstyrelsens verksamhet är kostnadsef-

fektiv har följande nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen kommer att följas över 

tid och jämförs med Borgholm och Kalmar samt liknande kommuner enligt 

Kolada. Nyckeltalen gäller hela kommunens verksamhet eftersom kommun-

ledningskontorets verksamhet inte går att bryta ut och för att kunna jämföra 

oss med övriga kommuner som kan vara organiserade på annat sätt. 

 

Kostnadseffektiv verksamhet 

        

Kommun 2016 2017 2018 

Nettokostnad politisk verksamhet, 

kr/inv Borgholm 807 952 929 

  Kalmar 633 671 669 

  

Liknande kommuner, 

övergripande, Mörby-

långa, 2018 815 823 785 

  Mörbylånga 902 895 991 

Administrationsindex Borgholm 10,8% 13,0% 13,4% 

Årsarbetare, kommunalt anställda i administ-

rationsarbete, i förhållande till totala antalet  

anställda Kalmar 12,2% 12,9% 13,4% 

  

Liknande kommuner, 

övergripande, Mörby-

långa, 2018 11,0% 11,1% 11,6% 

  Mörbylånga 10,3% 10,9% 11,4% 

Kostpersonalindex Borgholm 0,1% 0,1% 0,1% 

Årsarbetare, kommunalt anställda i köks- och 

måltidsarbete, i förhållande till totala antalet 

anställda Kalmar 3,2% 3,1% 3,5% 

  

Liknande kommuner, 

övergripande, Mörby-

långa, 2018 3,7% 3,8% 3,4% 

  Mörbylånga 3,3% 3,3% 3,3% 
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5 Driftsbudget 

 

Resultaträkning 2020 2019   

tkr Budget Budget Skillnad 

Intäkter -117 603 -114 714 -2 889 

Personalkostnader 54 792 49 244 5 548 

Lokalkostnader 58 497 55 618 2 879 

Övriga kostnader 87 055 79 421 7 634 

Summa 82 741 69 569 13 172 

Intäkterna för kommunstyrelsen består främst av interndebiterade hyror av 
de fastigheter som kommunen äger men även en del externa hyror, intern-
debitering av kosten till främst utbildning och vård och omsorg. De intäkter 

som finns för ekonomiavdelningen består främst av interndebiterade IT-
kostnader. Lokal kostnader består av de kostnader som kommunen har för 

de fastigheter som ägs. Stora poster bland övriga kostnader består av IT-
systemkostnader, kostnader för den verksamhet som bedrivs inom Ölands 
kommunalförbund, livsmedelskostnader inom kostverksamheten. 

 

Driftsbudget 2020 2019   

tkr Budget Budget Skillnad 

Verksamhet Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto 

Kommunledning -85 17 837 17 752 -85 16 279 16 194 1 558 

Hållbar utveckling -476 3 532 3 056 0 1 310 1 310 1 746 

Näringsliv 0 2 078 2 078 0 0 0 2 078 

Mark och Exploa-
tering -300 4 359 4 059 0 0 0 4 059 

Ekonomi -9 020 42 235 33 215 -8 749 41 464 32 715 500 

Fastighet -76 600 76 396 -204 -75 350 73 517 -1 833 1 629 

Verksamhetsstöd -700 8 998 8 298 0 18 201 18 201 -9 903 

HR och Lön 0 9 338 9 338 0 0 0 9 338 

Kostverksamhet -30 422 30 422 0 -30 530 30 533 3 -3 

Kommunikation 0 5 149 5 149 0 2 979 2 979 2 170 

Summa -117 603 200 344 82 741 -114 714 184 283 69 569 13 172 

 

Den del av hållbar utveckling som tidigare låg under kultur- och tillväxt-
nämnden flyttas till kommunstyrelsen 2020, även näringsliv och del av mark 

och exploatering flyttas över till kommunstyrelsen. HR och lön bryts ut ur 
verksamhetsstöd och blir ett eget område. Servicecenter lyfts ut från verk-

samhetsstöd och läggs under kommunikation. Den nya enheten fordon flytt-
tas från AME till verksamhetsstöd. 

De satsningar som görs inom kommunstyrelsen är beskrivna i avsnitt 3.1. 

Till detta kommer kompensation för lönerevision och övriga justeringar som 
gjorts under 2019. 
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6 Investeringsbudget 

 

Investeringsbudget 2020 2019   

tkr Budget Budget Skillnad 

Fastighetsinvesteringar 38 350 27 250 11 100 

Mark och exploatering 10 300 0 10 300 

IT investeringar 1 500 1 500 0 

Cykelprojektet 0 300 -300 

Summa 50 150 29 050 21 100 

 

Fastigheter 

I kommunens fastigheter behöver förutom de löpande fastighetsrenovering-

arna och energibesparande åtgärderna en del renoveringar och utbyggna t-
ioner göras. I och med att kommunen tillsammans med en extern entrepre-
nör ska bygga ett nytt högstadium i Färjestaden behövs tillhörande inred-

ning i form av kök, köksinventarier, möbler och IT köpas in av kommunen. 
Detta är planerat att köpas när högstadiet blir färdigt 2021. Till det kommer 

konstnärlig utsmyckning som alltid görs i samband med kommunens bygg-
nationer samt att en ny idrottshall behöver byggas för att klara idrottslekt-
ionerna. När högstadiet i Färjestaden öppnas behöver en översyn av Skan-

senskolans lokaler i Mörbylånga göras. Utredningsmedel finns medräknade 
i investeringsbudgeten. Utredning pågår också för vidareutveckling av Zok-

ker-fastigheten. Arbetet med aktivitetscentrum i Södra Möckleby och ny 
förskola på ”Hållbar plats” i Färjestaden har påbörjats 2019 och projekten 
fortsätter 2020. Ett kallförråd på brandstationen i Färjestaden ska byggas för 

att sedan hyras ut till Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund. 

  

Mark och exploatering 

Kommunen växer och behöver därför köpa olika strategiska markområ-
den/fastigheter främst i Färjestaden och Mörbylånga och medel finns avsatta 

för detta. Budgeten omfattar även de investeringar som behöver göras i 
samband med att ett område exploateras såsom detaljplan, projektering och 

färdigställande gator, parker och lekplatser. De största exploateringspro-
jekten är Hållbar plats, Brofästet samt Mörbylånga hamn. Medel finns också 
avsatta för detaljplanen för Färjestadens centrala delar, som ska påbörjas när 

planprogrammet är klart. 
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Ekonomisk uppföljning 2019 för kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 
för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 
förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

Uppföljning Ansvar kommunstyrelsen Oktober 2019 daterad 25 november 

2019 
Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter oktober visar på ett överskott på 400 tkr.  

Kommunledningen och Verksamhetsstöd visar på ett underskott på 100 tkr 
respektive 500 tkr, För kommunledningen avser underskottet främst ej 

budgeterade kostnader. För verksamhetsstöd är det främst högre 
systemkostnader, men till viss del även personalkostnader som överskrider 

budgeten. Fastighetsverksamheten visar på ett överskott på 1 000 tkr, främst 
beroende på lägre underhålls kostnader än budgeterat. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag 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 2 § påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen om den ekonomiska prognosen efter april godkänns.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Andreas Norman 

Controller 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunledningen  

Ekonomiavdelningen 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad
tkr okt
Kommunledning 16 210 16 310 -100
Hållbar utveckling 1 294 1 294 0
Ekonomi 32 715 32 715 0
Fastighet -1 833 -2 833 1 000
Verksamhetsstöd 18 171 18 671 -500
Kostverksamhet 3 3 0
Kommunikation 3 009 3 009 0
Summa 69 569 69 169 400

Förklaring till avvikelse i prognosen:
Kommunledningen: 
En del negativa avvikelser mot budget, främst gällande arvode för politiken samt inköp 
av läsplattor och prenumerationskostnader. Possitva avvikelser gällande framförallt 
kostnader för överförmyndarverksamheten, samt att arvoden för plangrupp och 
arbetsgrupp för samverkan tas av respektive nämnd. 
Hållbar utveckling:
Inga väsentliga budgetavviklser i dagsläget
Ekonomi:
Inga väsentliga budgetavvikelser i dagsläget. Högre system-och konsult kostnader än 
budget men samtidigt lägre lönekostnader pga sjukskrivningar. 
Fastighet:
Framförallt är det beroende på lägre kostnader för planerat underhåll.
Verksamhetsstöd:
Högre kostnader för Sydarkivera och Dataskyddsombud än vad som budgeterats  för, 
samt kostnader för system och konsultationer som inte varit budgeterade. 
Högre lönekostnader än vad som rymdes inom budget för löneavdelningen som är 0,75 
tjänst mer pga heltidsresan än vad som är med i budgeten. Samtidigt är det lägre 
lönekostnader inom HR främst pga sjukskrivningar.
Kosten:
Inga väsentliga budgetavvikelser
Kommunikation:
inga väsentliga budgetavvikelser
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§ 58 Dnr KS 2019/000188  

Ekonomisk uppföljning efter oktober 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos för 

resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter oktober 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2019.  

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Den ekonomiska prognosen efter oktober godkänns. 

2. Utbildningsnämnden uppdras att noga följa utvecklingen av budgeten då 

prognosen pekar på underskott.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr okt

Kommunstyrelsen 69 569 69 169 400

Kultur- och Tillväxtnämnden 101 812 102 962 -1 150

- varav VA-verksamhet 2 743 6 593 -3 850

- varav Fjärrvärmeverksamhet 7 120 7 120 0

Samhällsbyggnadsnämnden 10 862 8 462 2 400

Socialnämnden 319 198 325 198 -6 000

Utbildningsnämnden 368 856 380 756 -11 900

Finansförvaltning 19 438 6 838 12 600

Skatteintäkter och generella bidrag -896 300 -897 870 1 570

Finansnetto 3 315 -6 615 9 930

Summa 3 250 11 100 7 850

Förklaring till avvikelse i prognosen:
Prognosen efter oktober visar på ett överskott mot budget med 7,9 mnkr.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat något över budget där den politiska verksamheten och  
verksamhetsstöd prognostiserar ett underskott beroende på  bland annat högre arvodeskostnader än 
budget samt högre kostnader för system, Sydarkivera och dataskyddsombud. Detta täcks upp av att 
underhållskostnaderna på våra fastigheter inte bedöms förbrukas fullt ut. 

Kultur- och tillväxtnämndens underskott på 1,2 mnkr består av många komponenter. VA-
verksamheten prognostiserar ett underskott på 3,9 mnkr där taxorna inte anpassats till de högre 
kapitalkostnaderna som de stora investeringarna de senaste åren inneburit. Framtagande av en 
handlingsplan med översyn av kostnader och intäkter gör att prognosen har förbättrats jämfört med 
tidigare månader. Gatu-serviceverksamheten har haft högre elkostnader för beslysning vilket ger ett 
underskott medan Eketorps borg prognostiserar ett överskott mot budget men detta har justerats ner 
något då en hel del inköp planeras. Mark- och exploatering har haft lägre kostnader för 
översiktsplanering och detaljplaner vilket ger ett överskott på 2,5 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bostadsanpassningsbidragen beräknas hamna i nivå med 
budget. Utfallet efter oktober är i nära nivå med budget. Bygglovsavgifterna bedöms bli högre än 
budgeterat och är den stora delen i samhällsbyggnadsnämndens överskott men också vakanta 
tjänster. 

Socialnämndens underskott på 6 mnkr är främst hänförligt till högre personalkostnader inom 
äldreomsorgen då verksamheterna har för låg beläggningsgrad i schemaplaneringen, främst inom 
hemtjänsten men också särskilt boende samt att projektet heltidsresan påbörjats. Anpassning av 
bemanningen  och schemaläggning pågår. Verksamheten omsorg om funktionsvariation har också gått 
in i heltidsresan och haft högre personalkostnader än budgeterats. Myndighetsavdelningen 
prognostiserar ett överskott pga lägre kostnader för assistansersättningar och försörjningsstöd. I 
prognosen har beaktats kostnader för brukare som haft sin dagverksamhet i annan kommun de 
senaste 12 åren men där faktura ej erhållits. 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget på 11,9 mnkr.  Återbetalning av 
statsbidraget "likvärdig skola" för både 2018 och 2019 har beaktats i prognosen. Förskolan redovisar 
ett resultat i nivå med budget. Förskoleklass, grundskolan och fritidshem prognostiserar ett underskott 
på grund av högre personalkostnader. Inom de lägre stadierna hänger det samman med ofördelaktigt 
elevantal inom resp årskurs medan högstadiet har haft svårt att planera efter uppstarten av Östra 
skolan och antalet barn har varit färre än beräknat. Vuxenutbildningen redovisar också ett underskott 
då ersättningen från migrationsverket minskat och kostnaderna inte kunnat minska i samma 
omfattning. Underskottet bedöms bli 1,1 mnkr.

Finansverksamhetens överskott är hänförligt till lägre kapitalkostnader i samband med övergång till 
komponentavskrivning samt att räntekostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat då flera lån bundits 
till låg ränta i början av året. Lönerevisionen för året är nu också klar och visar ett överskott mot 
budget med 1,6 mnkr. Även utdelning och reavinster från KLP bedöms bli högre än budgeterat. 
Skatteintäkterna bedöms bli högre än budgeterat med 1,6 mnkr vilket beror på att SKL i sin senaste 
prognos ändrat avräkningen för 2017 och 2018. För 2019 kvarstår underskottet då vi budgeterade 
med ett invånarantal per 1 nov på 15 045 invånare medan utfallet blev 15 011 invånare vilket också 
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Ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 
för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 
förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter oktober visar på ett överskott mot budget med 7,9 mnkr. 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar överskott 
mot budget medan Kultur- och tillväxtnämnden, Socialnämnden och 
Utbildningsnämnden prognosticerar underskott på totalt 19,1 mnkr.  

Skillnaden mot uppföljningen efter september är främst att 
utbildningsnämnden ökat sitt prognostiserade underskott till 11,9 mnkr 

beroende på att förskolan nu bedöms ha ett resultat i nivå med budget men 
också att grundskolan inte hämtar hem så mycket som tidigare bedömts 
avseende personalkostnader. I prognosen har också beaktats återbetalning av 

statsbidraget likvärdig skola för 2018 och 2019. 

Finansförvaltningen däremot prognostiserar ett överskott på 24,1 mnkr där 

den största delen är hänförlig till lägre kapitalkostnader i samband med 
övergång till komponentavskrivning samt att räntekostnaderna bedöms bli 
lägre än budgeterat. Sedan föregående prognos har lönerevisionen blivit klar 

vilket genererade ett överskott mot avsatt budget. Även utdelning och 
reavinster från KLP bidrar till en positiv prognos. Prognosen för 

skatteintäkter och generella bidrag är oförändrad. 

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 

Den ekonomiska prognosen efter oktober godkänns.   
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Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2020 för 
kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningsstabens 
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig 

inom dess verksamheter.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2019. 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte 
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna 
har sedan de områden där risktalet är högst (över 9) valts ut och ska sedan 

testas enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av 
kontrollplanen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret 

lämnas. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 
beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2020, godkänns.    

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunledningsstaben 
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1 Internkontrollarbete 

En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 

kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 

kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-

ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 

Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 

i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också 

ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på föl-

jande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 

organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker. 

 Kontrollaktiviteter, d.v.s. de konkreta åtgärder som vidtas för att 

motverka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. 

 Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisa-

toriska nivåer. 

 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för 

att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. 

Utifrån genomförd riskanalys bedöms händelser/situationer som kan få kon-

sekvenser för verksamheten och sannolikheten för att skadan inträffar. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god in-

tern kontroll samtidigt som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret för 

den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 
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2 Riskbedömning 

2.1 Riskmatris 
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Konsekvens 

 

Hög Medel Låg Totalt: 30 

 

Hög 

Medel 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket stor - kan hända 
varje vecka 

Mycket stor - mycket 
allvarlig skada eller på-
verkan 

3 Stor - kan hända några 
gånger om året 

Stor - allvarlig skada el-
ler påverkan 

2 Liten - kan hända med 
några års mellanrum 

Liten - begränsad 
skada eller påverkan 

1 Mycket liten - Kan 
hända med minst 10 
års mellanrum 

Mycket liten - mindre 
skada eller påverkan 

 

  

22 16 21 

25 5 

29 28 

27 20 19 18 

15 14 11 10 

9 8 7 2 17 13 

30 26 24 23 

12 6 3 1 

4 

1 12 17 
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2.2 Risker 

2.2.1 Kris & säkerhet 

Risk 

Risk för att kris- och säkerhetsarbetet inte sker optimalt och i takt med ny 
lagstiftning  
 
Riskkategori 

Verksamhetsrisk 
Legal risk 
 
Vad kan gå fel? 
Ny lagstiftning innebär att större ansvar läggs på kommunerna när det gäller 
kris- och säkerhetsarbetet och risken ligger i att inte rutiner och processer följer 
gällande lagstiftning. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medborgare, medarbetare och politiker 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten bedöms mindre sannolik då säkerhetsskyddschef är utsedd och 
ny risk- och säkerhetssamordnare på 50 % är rekryterad. Detta gör att vi bättre 
kan samordna och arbeta efter nya rutiner och bättre säkerställa att vi följer ny 
lagstiftning. Utmaningen ligger i att få verksamheterna ute att förstå allvaret i och 
vikten av ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen kan bli kännbar och leda till förtroendeskada samt kostnader för 
kommunen. 
 

 6 
 
Hantera risk? 
Hantera 
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2.2.2 Näringslivsverksamheten 

Risk 

Risk för att företag inte lotsas rätt i den kommunala organisationen  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Det finns risk för att kommunen inte lyckas lotsa företagare rätt i den kommunala 
organisationen. Kommunens organisation är stor och det är inte alltid som nä-
ringslivsorganisationen får kännedom om organisationsförändringar. Det finns en 
otydlighet med en väg in i vår organisation. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Företagare 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som trolig då vi idag får signalen om att 
organisationen är otydlig. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Med tanke på risken att missa investerare eller utveckling av befintliga företag, 
bedöms konsekvensen ha stor påverkan på förtroendet för kommunen. 
 

 9 
 
Hantera risk? 
Hantera 
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2.2.3 Fastställa mål och fördela resurser 

Risk 

Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resurser 
inte fördelas optimalt  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att resur-
ser inte fördelas optimalt. Detta kan till exempel bero på att målen inte är kända 
hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen eller att rutiner inte 
fungerar. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte finns med i verk-
samhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och program inte följs 
upp. 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om verk-
samhetens mål kommuniceras ut på enheterna och rutiner finns. Avstämning 
görs av att verksamheten jobbar mot målen i budgetuppföljningen varje tertial 
samt att beslut och rutiner följs. Budgetprocessen ser till att resurserna fördelas 
på ett optimalt sätt. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Om risken skulle inträffa bedöms skadan kunna bli allvarlig och ha en väsentlig 
påverkan på verksamheten. Mål och uppdrag ska så långt det är möjligt koncen-
treras till verksamhetsplanen. 
 

 6 
 
Hantera risk? 
Acceptera 
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Risk 

Risk för felbedömning av omvärldsrisker  
 
Riskkategori 
Omvärldsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Felbedömningar av risker i omvärlden. Kommunens tjänstepersoner blir överho-
pade med information och det finns risk för att de gör felbedömningar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Oväntade händelser som inträffar kan påverka verksamheten och ekonomin. 
 
Sannolikhet 
1. Osannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då verksamhet-
erna har en omfattande omvärldsanalys, deltar och är aktiva i flera nätverk samt 
prenumererar på för verksamheterna relevanta nyhetsbrev. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om kommunen skulle göra felbedömningar av omvärlden skulle 
kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Om signaler på att 
en allvarlig situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med majoriteten 
så att verksamheten leds i rätt riktning. 
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Hantera risk? 
Acceptera 
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2.2.4 Organisera, leda och fördela verksamheten 

Risk 

Risk för dubbelarbete 
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Om inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar uppdrag 
och projekt finns det risk för att flera enheter/verksamhetsområden arbetar med 
samma saker varvid dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i anspråk som 
skulle kunna användas till annat. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Alla verksamheter. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor, vilket betyder att det kan 
hända några gånger om året. Detta eftersom organisationen är stor och det är 
svårt att nå ut med information till alla om vad som är på gång. 
 
Konsekvens 
2. Lindrig 
 
Motivering till konsekvens 
Det skulle kunna leda till att organisationen tar egna initiativ men saknar känne-
dom om att ärendet handhas av andra. Det finns också risk för att medarbetare 
inte är medvetna om ansvarsfördelningen mellan förvaltningar. Konsekvensen 
av dubbelarbete bedöms ha liten påverkan men kan innebära viss ekonomisk 
påverkan samt skicka otydliga signaler till verksamheten. 
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Risk 

Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring  
 
Riskkategori 
Legal risk 
 
Vad kan gå fel? 
Den kommunala verksamheten tenderar att bli mer och mer detaljstyrd via lagar 
och regler. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Alla verksamheter. 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring be-
döms vara liten. Kommunledningsstaben har en god omvärldsbevakning och 
fångar upp lagändringar som påverkar verksamheten. När system upphandlas 
ställs ofta krav på att uppdateringar utifrån ändrad lagstiftning ska ingå. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Om verksamheten inte skulle hinna anpassas vid lagändring kan det leda till en 
allvarlig skada eller påverkan, främst i form av förtroendeskada för kommunen. 
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Risk 

Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Om arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till medar-
betare kan det leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet hur de 
ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att arbetsuppgif-
ter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på den aktuella 
arbetssituationen, att rutiner saknas eller inte följs av andra anledningar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och chefer 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta händer bedöms som stor och kan hända några gånger 
om året. För att motverka att det inträffar görs löpande översyn och aktualitets-
kontroll av arbetsrutiner och arbetsinstruktioner. Kompetensen hos medarbe-
tarna ses över vid medarbetarsamtal och genomgång av medarbetarens arbets-
uppgifter görs. Därutöver genomför varje enhet arbetsplatsträffar och verksam-
hetsområdena har samverkansmöten. Även medarbetarenkäter genomförs där 
medarbetarens arbetssituation fångas upp. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om en arbetsuppgift inte blir utförd eller utförs på felaktigt sätt 
kan leda till allvarlig skada eller påverkan på verksamheten beroende på arbets-
uppgiftens karaktär. 
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2.2.5 Ekonomirutiner 

Risk 

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare  
 
Riskkategori 
Risk i rapportering 
 
Vad kan gå fel? 
Att attest sker strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och integri-
tetsreglerna. Att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att attestför-
teckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna 
för ekonomisystem och verksamhetssystem. Att kontrakt/avtal skrivs på av 
andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till förtroende-
skada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kun-
der, leverantörer eller andra myndigheter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheter, kunder, leverantörer och andra myndigheter 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta sker bedöms som stor då det är många personer som 
hanterar verifikationer, fakturor och avtal. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till för-
troendeskada eller ekonomisk skada för kommunen. 
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Hantera risk? 
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Risk 

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor  
 
Riskkategori 
Risk i rapportering 
 
Vad kan gå fel? 
Att kostnader inte redovisas enligt Kommunbas 13 och att kostnader för repre-
sentation, kurser och resor inte ha korrekt dokumentation avseende syfte och 
deltagande. Att leverantörsfakturor inte betalas i rätt tid. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten, leverantörer. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som stor då hantering av leverantörs-
fakturor sker av ett stort antal personer och flertalet av dessa har inte detta som 
sin huvudsakliga arbetsuppgift. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om detta inträffar bedöms bli allvarlig då detta kan leda till ökade 
kostnader för kommunen i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redo-
visningen inte är tillförlitlig vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 
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Risk 

Risk för brister i redovisningen  
 
Riskkategori 
Risk i rapportering 
 
Vad kan gå fel? 
Det finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Främst av-
ser detta bokföringsorder. Det finns också risk för brister i rättelser som inte kan 
härledas samt balanskonton som inte stäms av regelbundet. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheterna 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då rättelse av fel och lö-
pande redovisning sköts av ett flertal personer. Sannolikheten att dokumentat-
ionen brister bedöms också stor utifrån tidigare genomförda kontroller. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta kan leda till att 
beslut fattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter mot gällande lag-
stiftning. 
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Risk 

Risk för brister i hanteringen av kundfakturering  
 
Riskkategori 
Risk i rapportering 
 
Vad kan gå fel? 
Att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte föl-
jer beslutade taxor och avtal. Detta kan leda till ökad administration när rättelse 
måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skada. Det kan också inne-
bära förlorade intäkter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturering bedöms 
som stor då det kan hända några gånger om året. Den största delen av fakture-
ringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är sannolikheten mindre om 
gällande rutiner följs. Sannolikheten att detta skulle inträffa är störst vad gäller 
ströfakturering där inget försystem initierar fakturering utan den initieras av en 
tjänsteperson. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen bedöms bli allvarlig eller få stor påverkan på verksamheten om vi 
inte fakturerar i rätt tid eller till fel belopp eller glömmer att fakturera helt. Felaktig 
fakturering leder till ökad administration om vi måste göra kreditfakturor och att 
förtroendet för kommunen skadas. Vi kan också förlora intäkter vilket kan på-
verka verksamheten. 
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Risk 

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt  
 
Riskkategori 
Risk i rapportering 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. Moms-
lagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fel. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Kommunen 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms som liten då kommunen 
har bra system och rutiner för detta. Kunskapen om momsredovisning har blivit 
bättre. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms vara allvarlig och leda till skada 
för verksamheten. Felaktig redovisning av ingående moms kan ge upphov till 
skattetillägg och förtroendeskada för kommunen. 
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2.2.6 Kanslirutiner 

Risk 

Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden som 
kommer in för sent.  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, inte 
tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse inför sammanträde blir för kort, 
vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut fattas på fel-
aktiga grunder. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Beslutsfattarna, de som besluten berör. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som möjlig då ärenden inte alltid 
hinner granskas innan de skickas ut eller att de skickas ut för sent till berörda. 
Kommunens rutin för inlämning av beslutsunderlag och vad de ska innehålla 
följs inte alltid. 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då skadan på verk-
samheten skulle kunna vara mycket omfattande, förtroendet för kommunen på-
verkas allvarligt och de ekonomiska konsekvenserna betydande. 
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Risk 

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning  
 
Riskkategori 
Legal risk 
 
Vad kan gå fel? 
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avseende 
informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av all-
männa handlingar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiker, förvaltningsorganisationen, enskilda tjänstepersoner, medborgare 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som möjlig 
då osäkerhet finns om vad som ska diarieföras och inte samt att informations-
hanteringsplaner inte är uppdaterade så att gallringsbeslut fattas på felaktiga 
grunder. Instruktion för ärendehantering och en administrativ handbok kommer 
att underlätta för handläggare och chefer. Arbetet med Dokumentera för resultat 
kommer att ge effekter i hantering, rutiner och processer. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om kommunen bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda 
till kännbar förtroendeskada för kommunen. Det är också allvarligt om dokument 
som ska diarieföras och/eller bevaras inte återfinns. 
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Risk 

Risk för felaktig posthantering och hantering av ärenden och dokument  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Att post, ärenden eller skrivelser inte hanteras eller besvaras. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiker, förvaltningsorganisationen, enskilda tjänstepersoner, medborgare 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att inkommen post eller andra ärenden och skrivelser som går di-
rekt till tjänsteperson inte behandlas bedöms som möjlig och orsaken är i såd-
ana fall den mänskliga faktorn. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen för om ärenden inte behandlas eller besvaras bedöms som känn-
bar då detta innebär en förtroendeskada för kommunen. 
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Risk 

Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegeringsordning 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiker, förvaltningsorganisationen, enskilda tjänstepersoner, medborgare 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som möjlig då våra verksam-
heter inte är tillräckligt medvetna om vilka beslut de har behörighet att fatta på 
delegation. Ny rutin för återrapportering av delegeringsbeslut håller på att imple-
menteras. Dokumentcontroller/registrator kontrollerar att rutinen rapporteras in i 
Ciceron. Uppföljning via stickprovskontroller genom sökning på delegeringsbe-
slut i Ciceron. 
 
Konsekvens 
2. Lindrig 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen skulle bli lindrig trots att nämnden inte har kännedom om att be-
slut har fattats och att de inte får laga kraft. 
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Risk 

Risk för att politiskt fattade beslut och uppdrag inte verkställs  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Att beslut och uppdrag inte verkställs 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiker, förvaltningsorganisationen, enskilda tjänstepersoner, medborgare 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta skull inträffa bedöms som trolig då tidigare granskningar 
har visat att beslut och uppdrag inte alltid har verkställts. Uppföljning har påbör-
jats av att antagna beslut har verkställts eller på annat sätt hanterats. 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då skadan på verk-
samheten skulle kunna vara mycket omfattande, förtroendet för kommunen på-
verkas allvarligt och de ekonomiska konsekvenserna betydande. 
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2.2.7 HR/Lön 

Risk 

Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med rätt 
kompetens  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt 
kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden och 
konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara en at-
traktiv arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig föränd-
ring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera att kompetensut-
veckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att klara yrkesrol-
len som annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvali-
tetsbrister. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten bedöms som möjlig eftersom kraven på våra verksamheter för-
ändras ofta och behov av personal uppstår nästan varje dag i en kommun. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om vi inte klarar av att säkerställa personalförsörjningen bedöms 
ha en kännbar påverkan på verksamheten då avsaknad av personal med rätt 
kompetens kan betyda att kommunens mål inte nås. 
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Risk 

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen. Arbetsmiljön gäller både fysiska 
och psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare 
som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål, detta riskeras om kraven 
inte uppfylls. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att kommunen som organisation inte kan uppfylla kraven i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet i sin helhet bedöms som möjlig då kommunen 
har en omfattande verksamhet med flera olika arbetstillfällen och mycket perso-
nal. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls be-
döms ha kännbar påverkan på verksamheten i form av minskad trivsel, ökad 
sjukfrånvaro, högre personalomsättning samt ökad riska för tillbud och arbets-
skador. Detta kan leda till bristande måluppfyllelse, minskad trivsel och sämre 
resultat i kommunens verksamhet. 
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Risk 

Risk för brister i hanteringen inför utbetalning av lön - löneavdelningen  
 
Riskkategori 

Verksamhetsrisk 
Risk i rapportering 
 
Vad kan gå fel? 
Den mänskliga faktorn är en möjlig källa till fel framförallt när läget på löneavdel-
ningen är pressat i form av datum nära inpå verkställande av lön, när sena un-
derlag, främst på papper inkommer. Underlag som måste komma med till verk-
ställande av lön. Berör särskilt underlag på papper med otydlig information. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och verksamheter. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
I takt med att fler och fler digitala processer sätts igång via löneavdelningen, och 
kravet på medarbetare och chef ska registrera avvikelser digitalt minskar risken 
kring sannolikheten att fel ska uppstå. Men, eftersom utbildning kring ämnet 
måste vara ständigt och pågående samt att en del medarbetare fortsatt använ-
der analoga underlag sätts sannolikheten fortsatt till nivå 3. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen bedöms bli kännbar då detta kan påverkan kommunens förtro-
ende samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En felaktig hantering kan leda till 
att fel lön utbetalas och att beslut fattas på felaktiga grunder om redovisningen 
av lönen hanterats fel. 
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Risk 

Risk för brister i hanteringen inför utbetalning av lön - chef  
 
Riskkategori 

Verksamhetsrisk 
Risk i rapportering 
 
Vad kan gå fel? 
Att medarbetares rapporterade avvikelser inte hanteras av chef innan lönen 
verkställs. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och verksamhet. 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Bedömning och attest från chef kräver kunskap För att uppnå detta krävs utbild-
ning och information från löneavdelningen till alla chefer. Eftersom utbildning och 
information måste vara implementerad och fortsatt sätts sannolikheten till nivå 3 
då så inte är fallet år 2020. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen bedöms bli kännbar då detta kan påverkan kommunens förtro-
ende samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En felaktig hantering kan leda till 
att fel lön utbetalas och att beslut fattas på felaktiga grunder om redovisningen 
av lönen hanterats fel. Konsekvensen blir vidare ett omfattande merarbete från 
löneavdelningen då manuella rättningar av lön måste tas vid. Ej hanterade avvi-
kelser genererar felaktig statistik, exempelvis vid årsbokslut etc. 
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Risk 

Visma lön - Kontering  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Felaktig kontering på anställningar, på utbetalningar avseende personliga utlägg, 
arvoden och vid reglering av frånvaro mm. Felaktig kontering kopplat till medar-
betarens anställning. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten. 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Eftersom lönesystemet tillåter kombination av koddelar i anställningen, i motsats 
mot ekonomisystemet som styrs av kontroller vad som kan kombineras med vad 
uppstår oftast de fel som kommer från anställningen i Visma lön. Visma lön har 
dock en begränsning i att endast de koddelar som finns kan användas, så kallad 
"Tvingande kodkontroll". Det gör att man inte fritt kan skriva in vilka siffror som 
helst, utan viss styrning finns i Visma lön. Då styrningen av samband saknas i 
Visma lön bedöms sannolikheten till fel kontering till en fyra. 
 
Konsekvens 
2. Lindrig 
 
Motivering till konsekvens 
Risken är kännbar i första skedet, om inte rättning sker. Rättning sker dock må-
nadsvis då ekonomisystemets sambandskontroll genererar en fellista som rättas 
i Visma lön, och skickas åter till ekonomisystemet för rättning. Med anledning av 
rättning sätts konsekvensen till lindrig. 
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2.2.8 Leverera IT-stöd 

Risk 

Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten  
 
Riskkategori 
IT-risk 
 
Vad kan gå fel? 
Att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten. Detta kan in-
nebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på ett optimalt sätt, till exempel om 
användare inte hittar den information som han/hon söker. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Användare av IT-system 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då verksamheten hante-
rar ett antal IT-system och personalen i ett flertal fall är sällananvändare. Kom-
munen har en löpande dialog med leverantörer av IT-system angående förbätt-
ringsförslag vilket minskar sannolikheten för att detta inträffar. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om IT-systemen inte stödjer verksamheten bedöms ha stor på-
verkan då det kan orsaka störningar, minskad effektivitet och felhantering. 
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Risk 

Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar  
 
Riskkategori 
IT-risk 
 
Vad kan gå fel? 
Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som använ-
der/har köpt in systemen. Oklarheter kan du uppstå om vilka befogenheter 
systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och vem som är an-
svarig för vad. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Användarna 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten för att detta ska inträffa bedöms som liten då kontakten mellan IT-
avdelningen och verksamheterna är god. Medvetenheten om vem som ansvarar 
för vad är god. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om detta inte fungerar bedöms som allvarlig då verksamhetens 
effektivitet påverkas. 
 

 6 
 
Hantera risk? 
Acceptera 
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Risk 

 

Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom  
 
Riskkategori 
IT-risk 
 
Vad kan gå fel? 
Samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter vilket innebär 
en onödig kostnad. Informationssäkerhet, drift och underhåll av systemet beak-
tas ej vid införskaffandet. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Kommunen hanterar ett stort antal IT-system och sannolikheten att införskaffan-
det sker utan IT-enhetens medverkan bedöms som stor. 
 
Konsekvens 
2. Lindrig 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen bedöms leda till begränsad skada på verksamheten. 
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Hantera risk? 
Acceptera 

 

Risk för felaktiga behörigheter i system  
 
Riskkategori 
Legal risk 
 
Vad kan gå fel? 
Felaktiga behörigheter i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra 
överträdelser av befogenheter. 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten. Behörigheter är kopplade 
till anställningsavtalet och när avtalet löper ut får IT och systemförvaltare indikat-
ioner på detta. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan led till lagbrott och överträdelser 
av befogenheter. 
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Hantera risk? 
Acceptera 
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2.2.9 Tillhandahålla varor och tjänster 

Risk 

Risk för att inköp inte sker enligt avtal  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal finns 
inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är känt av de 
som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs upp i tid, om-
förhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte är samlade i 
systemstöd. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten för att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms som 
stor då inköp sköts av flera personer på förvaltningen och därmed ökar risken för 
att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också framkommit att samtliga avtal 
inte finns samlade i systemstöd vilket ökar sannolikheten för brister i hanteringen 
(mänskliga faktorn). 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om kommunen inte följer avtal, inte säger upp dem i tid eller vid 
behov förlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda 
till förtroendeskada och ekonomisk skada. 
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Hantera risk? 
Hantera 
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Risk 

Risk för att direktupphandling inte sker  
 
Vad kan gå fel? 
Att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte 
kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar 
som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten för att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som stor 
då det är många personer som gör inköp och kunskapen om gällande lagstift-
ning varierar. Sannolikheten för att genomförd direktupphandling inte sker eller 
redovisas till upphandlingsenheten bedöms också som stor då dessa rutiner inte 
är kända i verksamheten. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen om direktupphandling inte sker eller redovisas bedöms som all-
varlig då detta kan leda till ekonomisk skada för kommunen samt förtroende-
skada. 
 

 9 
 
Hantera risk? 
Hantera 
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2.2.10 Kommunikation 

Risk 

Risk för att information inte når fram eller tas emot  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Att informationen som kommunen vill kommunicera inte når fram eller inte tas 
emot då det finns flera olika informationskanaler. Risken ökar också i och med 
att informationsflödet är högt i samhället och det kan vara fel tid att informera, fel 
informationskanal eller missar i målgruppen av annan anledning. Det finns också 
risk för att kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Mottagare av information 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då informationsflödet är 
högt i samhället och informationskanalerna är många. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvenserna om detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då påverkan på 
verksamheten kan bli stor beroende på vad som informeras om. 
 

 9 
 
Hantera risk? 
Hantera 
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Risk 

Risk för att informationen är felaktig  
 
Riskkategori 
Verksamhetsrisk 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunen lämnar ut felaktig information. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Allmänheten, anställda 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Motivering till sannolikhet 
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kvalitetssäkring av 
den information som lämnas görs. Det svåra är den kommunikation som inte går 
via kommunikationsenheten där kontroll inte är möjlig. 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Motivering till konsekvens 
Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till förtroendeskada för kommunen. 
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Hantera risk? 
Acceptera 
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3 Internkontrollplan 

3.1 Huvudprocesser 

3.1.1 Kris & säkerhet 

  Risk Kontrollmoment 

 Risk för att kris- 
och säkerhets-
arbetet inte sker 
optimalt och i 
takt med ny lag-
stiftning 
 

Säkerställa att vi har rutiner och lever upp till lagstift-
ningens krav 
 
Vad ska kontrolleras? 
Rutiner som stämmer överens med gällande lagstiftning. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Genomgång av rutiner och processer. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år, juni och december. 
 

3.1.2 Näringslivsverksamheten 

  Risk Kontrollmoment 

 Risk för att före-
tag inte lotsas 
rätt i den kom-
munala organi-
sationen 
 

Uppföljning process 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning av processen för mottagande av företag. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Stickprov på upplevelsen hos fem företag. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år i november. 
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3.2 Ledningsprocesser 

3.2.1 Organisera, leda och fördela verksamheten 

  Risk Kontrollmoment 

 Risk för att ar-
betsuppgifter 
inte blir utförda 
eller görs på ett 
felaktigt sätt 
 

Dokumentation av arbetsuppgifter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att väsentliga arbetsuppgifter är dokumenterade och att 
instruktioner finns upprättade. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Inventering på respektive enhet om vilka arbetsuppgif-
ter/processer/instruktioner som behöver dokumenteras 
och följas upp. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång om året eller i samband med att medarbetare 
slutar. 
 

3.3 Stödprocesser 

3.3.1 Ekonomirutiner 

  Risk Kontrollmoment 

 Risk för brister i 
hantering av at-
test och firma-
tecknare 
 

Beslutsattest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att beslutsattest skett av rätt person 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Kontroll med stickprov att beslutsattest skett av rätt per-
son. Kontroll ska ske mot attestförteckning samt jävs- och 
integritetsreglerna enligt reglementet för verifikationer. 
Stickprov som omfattar minst två promille av kontrollperi-
odens totala antal leverantörsfakturor. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två tillfällen under året. 
 

Kontroll av registrerad attest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att attestförteckningar är korrekt uppdaterade i utbeta-
lande system. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Genomgång av att samtliga attestförteckningar överens-
stämmer med utbetalande systems inlagda attestkontrol-
ler avseende attestant, ansvar och belopp. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
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  Risk Kontrollmoment 

 Risk för brister i 
hantering av le-
verantörsfaktu-
ror 
 

Kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontering mot Kommunbas 13 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Stickprov av leverantörsfakturor ur ekonomisystemet som 
kontrolleras mot Kommunbas 13 avseende kontoslag och 
motpart. Stickprovet bör omfatta två promille av kontrolle-
rad periods leverantörsfakturor. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två tillfällen per år 
 

Representation, kurser och resor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att syfte och deltagande är angivet på underlaget till faktu-
rorna 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Stickprov från leverantörsreskontran. Stickproven bör om-
fatta en procent av respektive baskontos leverantörsfaktu-
ror för kontrollerad period. Kontrollera baskonto för repre-
sentation, livsmedel, måltid, resor och kurser. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger per år 
 

Förfallna fakturor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det inte finns några förfallna leverantörsfakturor vid 
månadsbryt. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Kontrollera via fakturahanteringssystemet att inga fakturor 
förfallit till betalning den 10:e varje månad. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per månad. 
 

 Risk för brister i 
redovisningen 
 

Bokföringsorder 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rättelse och omföringar av bokföringsorder har tillräck-
liga underlag och kan härledas till ursprunget. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Stickprov ur redovisningen. Stickprovet gör omfatta två 
promille av kontrollera period. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två tillfällen under året. 
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  Risk Kontrollmoment 

Avstämning av balanskonton 
 
Vad ska kontrolleras? 
Tillse att balanskonto stäms av regelbundet och mot kor-
rekta underlag. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Samtliga balanskonton för respektive förvaltning kontrolle-
ras mot underlag. 
 
Kontrollfrekvens? 
Löpande konton ska kontrolleras månadsvis. Samtliga 
konton ska vara avstämda vid del- och helårsbokslut. Un-
dantaget lagerkonto som inte inventerats vid delårsbok-
slut. 
 

 Risk för brister i 
hanteringen av 
kundfakturering 
 

Fakturering i rätt tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att fakturering sker i rätt tid. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Stickprov ur kundreskontran. Stickprovet bör omfatta två 
promille av kontrollerad period. Kontrollera att tiden mellan 
leverans av vara/tjänst och fakturering inte överstiger två 
månader. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två tillfällen under året. 
 

Korrekt debiterade avgifter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att debiterade avgifter stämmer överens med tagna taxor 
och avtal. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Stickprov ur kundreskontran. Stickprovet bör omfatta två 
promille av kontrollerad period. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två tillfällen under året 
 

Rutiner för ströfakturering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning mot budget för att fånga upp avvikande intäk-
ter, alltså intäkter som kan ha missats att fakturera. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Kontroll av redovisade intäkter mot budget 
 
Kontrollfrekvens? 
Varannan månad i samband med uppföljning. 
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3.3.2 Kanslirutiner 

  Risk Kontrollmoment 

 Risk för otydliga 
beslutsunderlag 
och otillräckligt 
beredda ären-
den som kom-
mer in för sent. 
 

Kontroll av ärendeberedningsrutiner och antal ären-
den som lämnats in för sent 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs i den demokratiska processen. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Under 2020 kommer verksamheterna att ha hjälp av ny in-
struktion, rutin och stöd för ärendehantering och risken 
kommer att kunna följas upp i dokument- och ärendehan-
teringssystemet Ciceron vilket ger en enklare och mer till-
förlitlig uppföljning av riskmomentet. 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis mätning. 
 

Kontroll av ärendeberedningsrutiner och antal ären-
den som återremitterats 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs i den demokratiska processen. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Uppföljning av återremitterade ärenden. Under 2020 kom-
mer verksamheterna att ha hjälp av ny instruktion, rutin 
och stöd för ärendehantering och risken kommer att 
kunna följas upp i dokument- och ärendehanteringssyste-
met Ciceron vilket ger en enklare och mer tillförlitlig upp-
följning av riskmomentet. 
 
Kontrollfrekvens? 
Halvår 
 

 Risk för att diari-
eföring och gall-
ring inte sker 
enligt gällande 
lagstiftning 
 

Rutin för diarieföring och gallring, viktigt inför kom-
mande e-arkiv 
 
Vad ska kontrolleras? 
Om rutinen för diarieföring och gallring följs och om upp-
daterade och beslutade informationshanteringsplaner 
finns och följs. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Frågor ställs till dokumentcontroller/registrator på kansliet. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång om året 
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  Risk Kontrollmoment 

 Risk för felaktig 
posthantering 
och hantering av 
ärenden och do-
kument 
 

Kontroll att rutiner följs 
 
Vad ska kontrolleras? 
Ny process och rutin för posthantering är påbörjad och 
ska implementeras fullt ut under 2020. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Genom utdrag ur Ciceron 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
 

 Risk för att dele-
geringsbeslut 
inte rapporteras 
 

Rutin för återrapportering av delegeringsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för återrapportering följs 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Dokumentcontroller/registrator kontrollerar att rutinen rap-
porteras in i Ciceron. Uppföljning via stickprovskontroller 
genom sökning på delegeringsbeslut i Ciceron. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång om året 
 

 Risk för att poli-
tiskt fattade be-
slut och uppdrag 
inte verkställs 
 

Uppföljning av verkställighet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att politiskt fattade beslut har verkställts 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Genom granskning av uppdragsuppföljningen i Stratsys 
och Ciceron. Ny rutin för handläggare och administratörer 
att registrera beslut i Ciceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implementeras. Uppföljning och kon-
troll av ny rutin genom utdrag ur Ciceron och Stratsys. 
 
Kontrollfrekvens? 
Två gånger om året 
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3.3.3 HR/Lön 

  Risk Kontrollmoment 

 Risk för att kom-
munen inte kan 
säkerställa per-
sonalförsörj-
ningen med rätt 
kompetens 
 

Planering för ersättning av kompetens 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det finns en plan för ersättning av kompetens. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Uppföljning och planering av kommande pensionsav-
gångar samt annan kompetens så att det finns en plan för 
återbesättning av tjänsten. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år 
 

 Risk för att kra-
ven i det syste-
matiska arbets-
miljöarbetet inte 
uppfylls 
 

Uppföljning av processen 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutiner och processen för det systematiska arbetsmiljö-
arbetet följs. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Kontrollera att samtliga chefer har fått utbildning i BAM, 
uppföljning på fyra av våra enheter. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år. 

 Risk för brister i 
hanteringen in-
för utbetalning 
av lön - löneav-
delningen 
 

Fel- och varningslista 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av uppstådda fel och varningar i Visma lön. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Löpande varje vecka för att rätta fel och varningar som 
uppstår under månadens gång. Slutlig kontroll av system-
förvaltare innan lönen verkställs. 
 
Kontrollfrekvens? 
Löpande varje vecka, samt slutlig innan lönen verkställs. 
 

Verkställande av lön - kontrollistor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Alla typer av attesterade poster utfört av chef, då dessa 
kan generera felaktig lön. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
När Visma lön är stängt två dagar innan verkställande av 
lön kontrolleras 6-7 moment över hela kommunens orga-
nisation, för att upptäcka ev. fel som genererar felaktig 
lön. 
 
Kontrollfrekvens? 
Varje månad inför verkställande av lön. 
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  Risk Kontrollmoment 

 Risk för brister i 
hanteringen in-
för utbetalning 
av lön - chef 
 

Uppföljning av rapporterade avvikelser 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att medarbetares rapporterade avvikelser hanteras/attest-
eras av chef senast den 10:e i efterföljande månad, och 
absolut senast innan lönen verkställs. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Genomgång av icke hanterade avvikelser i Visma lön efter 
den 10:e i efterföljande månad. Påminnelse till ansvarig 
verksamhetsområdeschef att berört verksamhetsområde 
har medarbetare som kan få felaktig lön. 
 
Kontrollfrekvens? 
Varje månad. 
 

 Visma lön - Kon-
tering 
 

Kontering från Visma lön. 
 
Vad ska kontrolleras? 
När lönefilen är skickad från Visma lön till Visma ekonomi 
uppstår kontroll av möjliga samband. De samband avse-
ende kontering som inte går att kombinera visas på en fel-
lista. Fellistan ska kontrolleras och hanteras. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Ekonomienheten genererar fellistan och överlämnar 
denna till löneavdelningen för rättning. När rättningen är 
genomförd skapas en rättningsfil i Visma lön som skickas 
till Visma ekonomi. 
 
Kontrollfrekvens? 
Varje månad, efter verkställd lön. 
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3.3.4 Tillhandahålla varor och tjänster 

  Risk Kontrollmoment 

 Risk för att in-
köp inte sker en-
ligt avtal 
 

Uppföljning av avtalstrohet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Avtalstroheten tillsammans med upphandlingsenheten i 
Kalmar. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Jämförelse av inköp från leverantörer i förhållande till 
tecknade avtal. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång om året. 
 

 Risk för att di-
rektupphandling 
inte sker 
 

Uppföljning av rutinen för direktupphandling 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för direktupphandling följs 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Stickprov på 10 inköp av konsulttjänster mot direktupp-
handlingsprotokoll. 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång om året. 
 

3.3.5 Kommunikation 

  Risk Kontrollmoment 

 Risk för att in-
formation inte 
når fram eller 
tas emot 
 

Medarbetarenkät 
 
Vad ska kontrolleras? 
Medarbetarens syn på information. 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Frågor i medarbetarenkäten 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång om året. 
 

Uppföljning av information på extern webb 
 
Vad ska kontrolleras? 
Informationen på vår externa webb 
 
Hur ska kontrollen genomföras? 
Ta fram statistik om hur många som klickat på nyheter. 
 
Kontrollfrekvens? 
Tre nyheter. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-25 

Dnr 

KS 2019/000568 

  

 

Firmatecknare bank och Skatteverk 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen behöver besluta om vilka som under år 2020 har rätt att 
hantera kommunens ärenden hos avtalad bank och med Skatteverket.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019 
Rätt att underteckna vissa handlingar – firmatecknare 2020   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Beslutet berör vem som ska ha rätt att vara firmatecknare för Mörbylånga 
kommuns räkning hos avtalad bank och hos Skatteverket. Det berör också 

vem som har rätt att hantera löpande bankärenden och månatliga 
skattedeklarationer. Beslutet krävs för att tydliggöra namnen till berörda 
parter och myndigheter. 

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 § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Dokumentet rätt att underteckna vissa handlingar antas.     

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 
Ölands bank 
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Mörbylånga kommun 
Webbplats 

www.morbylanga.se 
E-post 

kommun@morbylanga.se 
Organisationsnr 

212000-0704 

Postadress 

386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 

Trollhättevägen 4 
 

Telefon 

0485-470 00 vx 
Fax 

0485-472 71 
Bankgiro 

991-1876 

 

 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
Åsa Bejvall, 0485-470 35 
asa.bejvall@morbylanga.se 

RÄTT ATT UNDERTECKNA VISSA 
HANDLINGAR - FIRMATECKNARE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-25 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Rätt att underteckna vissa handlingar - firmatecknare 

 

1. Firmatecknare i bankärenden och ärenden hos Skatteverket 

Ekonomichef Åsa Bejvall får underteckna handlingar som avser 

tjänster hos upphandlad bank och hos Skatteverket.  

 

2. Rätt att hantera löpande bankärenden 

Ekonomichef Åsa Bejvall, controller Sara Malmgren, Jonna Åberg, 

Emelie Köppen, ekonomihandläggarna Mika Ideström, Therese 

Engman, Matti Idensjö och Anette Flink får två i förening under 

2020; 
 

 lägga upp och avsluta banktjänster,  

 göra uttag och skriva under utbetalningsavier, 

 beordra utbetalningar och omdisponeringar av pengar via 

internetbanken, 

 hantera andra löpande bankärenden 

för Mörbylånga kommuns räkning. Registrering och beslutsattest 

sker med elektronisk behörighet i systemen. I de fall utbetalningar 

föregåtts av två elektroniska attester i ekonomisystemet räcker det 

med en tredje attest i internetbanken. 

 

3. Rätt att underteckna kommunens allmänna självdeklaration 

Ekonomichef Åsa Bejvall får tillsammans med controller Sara 

Malmgren, Jonna Åberg, Torun Wahlby eller Emelie Köppen 

kommunens allmänna självdeklaration vid taxeringen 2020. 

  

4. Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer 

Lönechef Jens Rosenqvist, lönehandläggare Anna Alexander, 

ekonomichef Åsa Bejvall, controller Sara Malmgren, Emelie 

Köppen, Torun Wahlby, ekonomihandläggare Mika Ideström, 

Therese Engman, Matti Idensjö och Anette Flink får underteckna 

Mörbylånga kommuns månatliga skattedeklarationer under 2020. 
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Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de 

nuvarande på samma befattning följer rätten att underteckna vissa handlingar 

m.m. med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. 
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Firmatecknare stiftelser och donationsfonder 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen förvaltar två stiftelser. Kommunstyrelsen behöver därmed 
fatta beslut om vem som har rätt att beslutsattestera och utföra uppdrag för 
de av kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Beslutet berör vem som har rätt att beslutsattestera fakturor, göra 
överföringar på bankkonton och fonder samt underteckna deklarationer och 

göra förändringar i länsstyrelsens register för stiftelser. Eftersom stiftelserna 
är egna organisationer med egna organisationsnummer krävs ett eget beslut. 
Beslutet krävs för att tydliggöra namnen till berörda parter och myndigheter. 

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 § 2 påverkas av beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Ekonomichef Åsa Bejvall som ordinarie beslutsattestant med controller Sara 
Malmgren, redovisningsekonom Emelie Köppen och redovisningsekonom 

Anette Flink som ersättare för bidrag ur stiftelser som förvaltas av 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt för förvaltnings-, 

administrations- och övriga kostnader för samtliga förvaltade stiftelser. 

Ekonomichef Åsa Bejvall, controller Sara Malmgren, redovisningsekonom 
Emelie Köppen eller redovisningsekonom Anette Flink får tillsammans med 

någon av ekonomiassistenterna Mika Ideström och Therese Engman 
underteckna uttag eller överföringar från de bankkonton och fonder som 

tillhör de förvaltade stiftelserna. 

Åsa Bejvall, Sara Malmgren, Emelie Köppen eller Anette Flink får två i 
förening underteckna de förvaltade stiftelsernas deklarationer vid taxering. 

Åsa Bejvall, Sara Malmgren, Emelie Köppen eller Anette Flink får 
tillsammans med någon av Mika Ideström och Therese Engman teckna 
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elektronisk attest för uttag och överföringar via internet mot bankerna och 

girocentralerna. 

Åsa Bejvall och Anette Flink utses till registertecknare som var för sig 
representerar samtliga av Mörbylånga kommun förvaltade stiftelser i 

länsstyrelsernas e-tjänst för stiftelser. 

Åsa Bejvall och Sara Malmgren får två i förening teckna de förvaltade 

stiftelsernas firma. 

  

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 
Ölands bank 
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§ 57 Dnr KS 2019/000532  

Granskning av kommunens budgetprocess 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har granskat kommunens budgetprocess. De 

emotser ett svar senast den 14 januari 2020.   

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens budgetprocess” 
Missiv 
Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2019.  

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten antas som 

kommunstyrelsens egna.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 
Budgetprocessen, planering av kommunens verksamhet och ekonomi, är en av de viktigaste pro-

cesserna vars beredning ska ge underlag för beslut om verksamheternas mål, prioriteringar och 

resurstilldelning. För ekonomin ska anges finansiella mål och för verksamhets ska anges mål och 

riktlinjer för en god ekonomisk hushållning.  

De framtida utmaningar som Mörbylånga kommun står inför ställer höga krav på processerna för 

planering av verksamheten och dess finansiering.  

Kommunens revisorer har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat genomföra en 

granskning av kommunens budgetprocess. 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsens budgetprocess inte helt är ändamålsenlig. Av 

granskningen framgår att budgetprocessen är under utveckling och att processen har stärkts ge-

nom den budgetberedning som sker i en bredare grupp, samt i det löpande uppdrag som budget- 

och uppföljningsutskottet har. Det sker ett aktivt tvärsektoriellt arbete i kommundirektörens led-

ningsgrupp, som ger budgetberedningen stöd för prioriteringar.  

Budget- och uppföljningsutskottet ger goda förutsättningar för en helhetssyn i beredningsprocess-

en, där verksamhetskritiska faktorer, ekonomiska uppföljningar och utvärderingar ger input till be-

redningen av nya budgetramar. Även tillskapande av en särskild investeringsgrupp stärker bered-

ningsprocessen. 

Det finns en otydlighet i den ”bredare budgetberedningens” roll, hur direktiv i processen lämnas, i 

förhållande till kommunstyrelsens ansvar för beredningsprocessen och det arbete som sker i ut-

skottet. 

Vi noterar samtidigt att nämndernas involvering har varit otillräcklig i processen, men att det finns 

en ambition att stärka nämndernas inflytande i beredningsprocessen i kommande arbete. 

Framförhållning och långsiktighet kan öka genom att beredningen av de preliminära budgetramar-

na ta större hänsyn till finansiella mål, samt att bedöma intäkts- och kostnadsutvecklingen ur ett 

långsiktigare perspektiv. För att utveckla det sistnämnda har ett system för långsiktig finansiell 

analys anskaffats. Mallar och anvisningar för hur underlag till beslut ska disponeras kan utvecklas 

och tas fram med större framförhållning i processen. 

I slutet av rapporten redovisas den revisionella bedömningen och rekommendationer. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Budgetprocessen, planering av kommunens verksamhet och ekonomi, är en av de viktigaste pro-

cesserna vars beredning ska ge underlag för beslut om verksamheternas mål, prioriteringar och 

resurstilldelning. För ekonomin ska anges finansiella mål och för verksamhets ska anges mål och 

riktlinjer för en god ekonomisk hushållning.  

De framtida utmaningar som Mörbylånga kommun står inför ställer höga krav på processerna för 

planering av verksamheten och dess finansiering.  

Kommunens revisorer har efter en väsentlighets- och riskbedömning beslutat genomföra en 

granskning av kommunens budgetprocess. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 

Är kommunstyrelsens budgetprocess ändamålsenlig? 

1.3. Revisionskriterier 

 Kommunallagen 

 Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk flerårsplan för 2020-2021 

 Reglemente för kommunstyrelsen 

 Arbetsordning för budget- och uppföljningsutskottet 

1.4. Kontrollmål 

 Finns styrande dokument med tydlig ansvarsfördelning för budgetprocessens genomfö-

rande?  

 Finns det för budgetprocessens genomförande en planerad process för olika aktiviteter 

som exempelvis beredningsmöten med krav och anvisningar för vad nämn-

der/verksamheter förväntas redovisa? 

 Finns det tillräckliga beslutsunderlag som stöd i beredningsprocessen?  

-Tillgänglig finansiering, driftkostnader, investeringsutgifter, verksamhetsmått/-nyckeltal, 

handlingsalternativ, konsekvensbeskrivningar, samt koppling till kommunens mål. 

 Finns det rutiner som säkerställer att budgeten förankras i organisationen? 

 Har kommunstyrelsen en löpande uppföljning av budgeten, som ger tillräcklig överblick 

och stöd för de prognoser som lämnas? 

1.5. Avgränsning och metod 

Granskningen har avgränsats till hur kommunstyrelsen bedriver budgetprocessen som beredning 

inför kommunfullmäktiges beslut om kommunens budget.  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, insamling av beslutsunderlag samt genom 

intervjuer med kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, ekonomichef, samhällsbyggnads-
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chef, kultur- och fritidschef, skolchef, socialchef, controllers samt respektive ordförande för social-

nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och tillväxtnämnden. 

Rapporten har varit föremål för sakavstämning.  

 

  



 

5 
 

 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Finns det styrande dokument med tydlig ansvarsfördelning för bud-

getprocessens genomförande? 

2.1.1. Iakttagelser 

I fullmäktiges budget för år 2019 beskrivs kommunens styrmodell, med kommunövergripande mål 

och fyra perspektiv. Målen ska bland annat säkerställa en helhetssyn inom kommunen och en god 

ekonomisk hushållning. Vägledande principer är löpande dialog om mål, uppdrag, uppföljning och 

resultat. I verksamhetsplanerna konkretiseras kopplingen mellan verksamhetsområdenas mål och 

de politiska målen. Måluppfyllelsen följs upp genom olika nyckeltal/indikatorer. I styrmodellen beto-

nas jämförelser med andra som ett led i att kunna utveckla verksamheten. 

I samband med beslut om budget för år 2019 erhöll kommundirektören uppdraget att initiera en 

översyn av budgetprocessen och budgetdokumenten. Av intervjuer och dokumentstudier framgår 

att processen löpande är under utveckling, vilket framgår av nedanstående.  

Av kommunstyrelsens reglemente antaget år 2018 framgår att styrelsen ansvarar för kommu-

nens budgetprocess. En bredare budgetberedning har att ange övergripande inriktning på bud-

getarbetet samt lämna synpunkter på budgetförslag under arbetet och innan kommunstyrelsen 

fastställer ett förslag till budget. Den bredare budgetberedningen består av kommunfullmäktiges 

presidium, nämndernas presidier samt gruppledarna i kommunfullmäktige.  

Vidare framgår att kommunstyrelsen ska ha ett budget- och uppföljningsutskott, med fem leda-

möter och tre ersättare. Utskottet ska löpande under året arbeta med olika underlag till grund för 

det budgetförslag som kommunstyrelsen ska överlämna till kommunfullmäktige för beslut. Utskottet 

ska arbeta efter de direktiv som den bredare budgetberedningen lämnar. I det löpande budgetar-

betet är det budget- och uppföljningsutskottet som ska ha den direkta kontakten med förvaltningen 

och dess olika verksamheter. Utskottet ska formulera det slutliga förslaget till budget innan det 

överlämnas till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har i § 57, mars 2019, fattat beslut om en arbetsordning för budget- och upp-

följningsutskottet. Enligt arbetsordningen ska utskottet årligen ta fram en plan för sitt uppföljnings- 

och uppsiktsarbete. Kontakter och dialog med verksamheten ska genomföras och beröra mål och 

uppdrag, ekonomi, utmaningar på kort och lång sikt samt sjukfrånvaro och övriga personalfrågor 

av väsentlig karaktär.  

Vidare anger arbetsordningen att utskottet löpande under året ska vara budgetberedning och ana-

lysera verksamheten, vilket ska ligga till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska 

överlämna till kommunfullmäktige för beslut. Utskottet ska ha den direkta kontakten med förvalt-

ningen och dess olika verksamheter. I arbetet med att ta fram ett budgetförslag ska budget- och 

uppföljningsutskottet arbeta med en bredare förankring av budgetarbetet genom den bredare bud-

getberedningen. Utskottet ska även minst en gång per kvartal lämna en rapport till kommunstyrel-

sen om sitt arbete med uppsikten över de andra nämnderna, bolag och förbund. 

I arbetsordningen finns även en uppföljnings- och uppsiktsplan för år 2019. Enligt planen finns ett 

antal formella rapporter som analyseras och bereds i utskottet för att sedan rapporteras till kom-
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munstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. Dessa rapporter är delårsrapporter per 30 april 

och 31 augusti, årsbokslut, internkontroll samt månadsrapporter. Förutom dessa uppföljningar 

specificeras i planen en rad aktiviteter under året. Exempel på aktiviteter är löpande budgetarbete 

varje månad, genomgång av resursfördelningssystemet, genomgång av styrdokument och rutiner 

samt uppsikt över nämndernas verksamheter, kommunala bolag samt kommunförbund genom att 

en eller flera nämnder/bolag/förbund presenteras varje månad.  

För budgetarbetet har en särskilt planering och tidplan upprättats. Tidplanen finns även visuali-

serad i ett årshjul. Planen särskiljer kommundirektörens/verksamhetschefernas beredning, den 

”stora” budgetberedningen, samt utskottets beredning. Av tidplanen framgår datum för de olika 

processerna samt vilka som deltar. Bredningen beskrivs närmare i nedanstående.  

År 2019 är det första året budgetprocessarbetet görs enligt nuvarande modell. Tidplan och årshjul 

har införts inför budgetarbetet 2020 och det är även första året som budgetramar, till grund för 

nämndernas fortsatta arbete med verksamhetsplaner, tas redan i juni månad. De intervjuade är 

positiva till den nya modellen och det finns en förhoppning om att budgetförutsättningarna dels 

hinner förankras i verksamheten på ett bättre sätt samtidigt som ledningen får längre tid på sig att 

anpassa verksamheten till eventuella förändringar av budgetramen. 

Det framgår att ekonomichefen har ett samordningsansvar och sänder instruktioner till inblandade 

om vilka handlingar som förväntas inför beredningsmöten. Det finns inga styrdokument som regle-

rar vad som förväntas avseende de beredningsunderlag som lämnas i den process som föregår 

beslut om budgetramar i juni månad.  

Det har också i processen saknats hur nämndernas ska involveras i beredningsprocessen i inför 

beslut om budgetramarna i juni. En anledning till detta är att nuvarande nämndsorganisationen är 

ny fr o m ingången av år 2019. I nuvarande process kommer nämnderna att behandla sina respek-

tive verksamhetsplaner i december. Av intervjuerna framgår dock att det, inför kommande års pro-

cess, planeras för att nämnderna framöver även ska involveras i det arbete som föregår beslutet 

om de preliminära budgetramarna.  

I kommunfullmäktiges beslut om ramarna i juni 2019 gavs även, utifrån kommunens ekonomiska 

läge, direktiv till nämnderna att inkomma till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder för att 

kommunen ska kunna nå ett finansiellt mål om 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns styrande dokument som ger en ansvarsfördelning för budgetprocessens 

genomförande. Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen har tillsatt ett budget- och upp-

följningsutskott samt antagit arbetsordning för utskottet som behandlar deras uppgifter och ansvar. 

Vi bedömer dock att det finns en otydlighet i den ”bredare budgetberedningens” roll, hur direktiv i 

processen lämnas, i förhållande till kommunstyrelsens ansvar för beredningsprocessen och det 

arbete som sker i utskottet.  

Vi bedömer att nämndernas roll behöver tydliggöras i den beredningsprocess som leder fram till 

beslut om budgetramarna. Vi anser att nämnderna antigen ska vara en del av beredningsprocess-

en, alternativt erhålla möjlighet att yttra sig över det sammanvägda förslag som tjänstemannabe-

redningen tar fram. Vi konstaterar samtidigt att det planeras för en delaktighet inför kommande års 

process.    



 

7 
 

Vi rekommenderar att fatta beslut i fullmäktige om kommunens styrprinciper, där det tydliggörs vad 

som förväntas av nämnder och förvaltningsorganisation i planeringsprocesserna före beslut om 

ramar och det arbete med verksamhetsplaner som därefter följer, samt hur uppföljning och utvär-

dering ska ske. Genom ett särskilt dokument skapas grund för ökad framförhållning och förutsäg-

barhet i processerna.  

2.2. Finns det för budgetprocessens genomförande en planerad process 

för olika aktiviteter som exempelvis beredningsmöten med krav och 

anvisningar för vad nämnder/verksamheter förväntas redovisa? 

2.2.1. Iakttagelser 

Som beskrivits i ovan kontrollmål finns en tidplan för budgetarbetet år 2020 som är antagen av 

kommunstyrelsen. I år, 2019 är första året då budgetramarna tas i juni månad. Av tidplanen fram-

går datum för de olika processerna samt vilka som deltar.  

Under år 2018 antog kommunen ny politisk organisation med start 1 januari 2019 (från två nämn-

der och fem utskott till fem nämnder och två utskott), samtidigt som kommunen fick en ny politiskt 

majoritet. Detta är faktorer som påverkat processerna. Av intervjuerna framgår bland annat att det 

finns en medvetenhet om att behöva involvera nämnderna i större utsträckning. Det framgår av 

intervjuerna att budget 2020 har under våren 2019 enbart behandlats på tjänstemannanivå och 

inom den politiska majoriteten. Enligt de intervjuade har äskanden enbart presenterats för nämn-

den som informationsärende. 

I februari arbetar verksamheterna med omvärlds- och behovsanalys inför den första av två så kal-

lade ”bredare budgetberedningar”. Budgetberedningen samlas tillsammans med verksamhetsled-

ningen samt bolagen för att bl.a. sammanfatta föregående års verksamhet och bokslut. Vi har tagit 

del av det material som presenterades som sammanfattning av föregående år. I materialet ingår 

ekonomiskt utfall, driftuppföljning, investeringsredovisning, personalbokslut, framtida förutsättning-

ar samt måluppfyllelse. I materialet ingår även redovisning av kommunens samtliga verksamheter.  

Vid den andra ”bredare budgetberedningen” är fokus på omvärldsanalys, behovsanalys och utma-

ningar. Den ledande politiken redogör för sina tankar kring satsningar och inriktningar.  

Budgetarbetet inför år 2020 har skett genom ett gemensamt arbete med prioriteringar inom kom-

mundirektörens ledningsgrupp. Respektive verksamhetschef har presenterat sina äskanden med 

underlag i ledningsgruppen som de har tagit fram med hjälp av controller. Till stora delar upplevs 

att styrningen och anvisningarna ger tillräckligt stöd, men att det finns en utvecklingspotential vad 

avser framförhållning, samt avseende mallar och tydliga instruktioner. 

Det framgår av intervjuerna att ledningsgruppen har jobbat aktivt med att resonera tvärsektoriellt 

för att undvika stuprörstänk. I ledningsgruppen ingår kommundirektör, ekonomichef samt respek-

tive verksamhetsområdeschef. De intervjuade upplever arbetssättet som väl fungerande då alla får 

insyn i varandras verksamheter och det skapar bra förståelse för hela kommunens verksamhet.  

Ledningsgruppen har berett och bearbetat äskanden innan de presenterats för budget- och upp-

följningsutskottet.  

Budget- och uppföljningsutskottet har vid två tillfällen haft särskild fokus på budgetförutsättningar-

na. Vid första tillfället har fokus varit på övergripande mål och resursfördelningsmodell. Det andra 

tillfället har inriktats på beredningen av budgetramarna med de finansiella förutsättningarna, samt 

hantering av de äskanden/prioriteringarna som kommundirektörens ledningsgrupp arbetat med.  
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Preliminära budgetramar beslutas därefter av både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni 

månad.  

I enlighet med direktiv i samband med beslut om budgetramarna ska verksamhetsområdeschefer-

na ta fram förslag på åtgärder för att nå ett resultat på 1 % samt vilka konsekvenser resultatmålet 

får för verksamheten. Förslag och konsekvensbeskrivningar beslutas av nämnderna i september. 

I september sker arbete med investeringsbudgeten. Efter beredning i kommundirektörens led-

ningsgrupp, sker presentation i den ”bredare budgetberedningen”. Efter ”majoritetens” bearbetning 

lyfts investeringsbudgeten fram i budget- och uppföljningsutskottet inför det slutliga budgetförsla-

get. Framöver planeras för att arbetet med investeringsbudgeten ska löpa parallellt med driftbud-

geten. 

Investeringsbudgeten samt de slutligt fördelade ramarna beslutas av kommunstyrelsen och kom-

munfullmäktige i oktober respektive november månad.  

I oktober och november arbetar förvaltningen med att ta fram detaljbudgetar för varje verksamhet 

med beslut i respektive nämnd i december månad.  

Budget- och uppföljningsutskott har tillsatts i och med den nya politiska organisationen. Utskottet 

har vid tidpunkten för granskningen haft fem protokollförda sammanträden.  

Budgetprocessen har även utvecklats i det avseende att en investeringsgrupp har tillsatts. Investe-

ringsgruppen består av kommundirektör, ekonomichef , samhällsbyggnadschef, mark- och exploa-

teringschef, VA-chef, kultur- och fritidschef samt bolagens VD. Syftet är att skapa en samsyn av-

seende samtliga kommunens investeringar. Gruppen träffas varannan månad. Gruppen har tagit 

fram en mall för investeringar där syfte, prioriteringar och konsekvenser beskrivs jämte investe-

ringsutgift och driftkostnader.  

Av intervjuerna framgår vidare att det sker ”Majoritetsmöte” varannan vecka där kommunstyrelsens 

ordförande samt nämndsordföranden från majoriteten träffar tjänstemän från förvaltningen. 

Vid tidpunkten för granskningen är budgetramarna som beslutades i juni för höga och prioriteringar 

måste göras innan kommunfullmäktige kan besluta om budgeten i november. Budgetberedningen 

ska hantera nämndernas förslag på åtgärder och konsekvensbeskrivningar. Av intervjuerna fram-

går att det inte har ställts något konkret krav på nämnderna att redovisa åtgärder motsvarande en 

viss ekonomisk volym för att nå ett resultat på 1 %.  

Av intervjuerna framgår att det inte finns särskilt upprättade mallar för hur nämnderna presente-

rar/disponerar sina äskanden och konsekvensanalyser.  

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns en planerad process för budgetprocessens genomförande för olika aktivi-

teter, där den ”bredare budgetberedningen” ger möjlighet till en gemensam bild av övergripande 

förutsättningar, samt verksamhetsspecifika påverkande faktorer. Det finns en utarbetad modell 

med en mötesstruktur som erbjuder mycket möjlighet till dialog. Vi noterar samtidigt att nämnder-

nas involvering har varit otillräcklig i processen, men att det finns en ambition att stärka nämnder-

nas inflytande i beredningsprocessen i kommande arbete. 

Vi bedömer att budget- och uppföljningsutskottet ger goda förutsättningar för en helhetssyn i be-

redningsprocessen, där verksamhetskritiska faktorer, ekonomiska uppföljningar och utvärderingar 
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ger input till beredningen av nya budgetramar. Även tillskapande av en särskild investeringsgrupp 

stärker beredningsprocessen. 

Vi bedömer att mallar och anvisningar för hur underlag till beslut ska disponeras kan utvecklas och 

tas fram med större framförhållning i processen. Detta är en viktig förutsättning i arbetet med att 

involvera nämnderna i beredningsprocessen, samt skapar en enhetlighet som stöd för den över-

gripande beredningsprocessen. 

2.3. Finns det tillräckliga beslutsunderlag som stöd i beredningsprocess-

en? 

2.3.1. Iakttagelser 

I samband med budgetberednings förslag till beslut presenteras de övergripande finansiella förut-

sättningar som ligger till grund för att beräkna utrymmet för budgetramarna. Det finns underlag 

som beskriver befolkningsutveckling, skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och antagan-

den avseende lönekostnadsutveckling.  

Av kommunfullmäktiges finansiella mål framgår att ett långsiktigt mål för årsresultatet är ett över-

skott på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. För skattefinansierade investeringar 

anges som mål att dessa ska vara självfinansierade. Det finns även målvärde för kommunens 

soliditet. Av beslutsunderlaget inför beslut om preliminära budgetramarna framgår att, utifrån vad 

resursfördelningsmodellen ger och beräknad avsättning för lönerevision, överskottet beräknas till 

1,5 mnkr. I beredningsprocessen har målsättningen för överskottet av skatter och bidrag satts till 1 

%, vilket motsvarar 9,2 mnkr. Mellanskillnaden har föranlett ovanstående beskrivna uppdrag till 

nämnderna om att beskriva åtgärder i syfte att nå ett överskott om 1 %. 

Av intervjuerna framgår att kommunen under de senaste två åren arbetat med omvärldsanalys 

som en del i budgetberedningsprocessen (”den bredare budgetberedningen”). Det material vi tagit 

del av innehåller prognosticerade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning sju år framåt i 

tiden samt övergripande trendanalys. Vidare innehåller analysen trend- och omvärldsspaning samt 

strategiska framtidsfrågor uppdelat på verksamhet. Underlagen till omvärldsanalysen är framtagna 

av respektive verksamhetschef. Processen med omvärldsanalysen är fortsatt under utveckling.  

Vid årets första ”bredare budgetberedning” sammanfattades år 2018 med övergripande finansiella 

faktorer och måluppfyllelse, samt väsentliga faktorer på verksamhetsnivå. 

Av intervjuerna framgår även att det i samband med beredningsprocessen sker jämförelser av 

olika nyckeltal med stöd av öppna jämförelser eller annan statistik. 

Den nytillsatta investeringsgruppen tar fram förslag på investeringar, samt föreslår prioriteringar. I 

underlagen ska framgå syftet med investeringen, konsekvenser och effekter för exempelvis drift-

kostnaderna. Presentation ska ske i budget- och uppföljningsutskottet i september. Enligt de inter-

vjuade är investeringsgruppen inte helt i fas med årshjulet vid tidpunkten för granskningen. Ett 

identifierat förbättringsområde är uppföljningar av stora investeringar samt slutredovisning av inve-

steringsprojekten. 

Kommunen använder en resursfördelningsmodell inom utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Modellen är volymbaserad och revideras med hjälp av statistik som företaget Statisticon tar fram 

avseende befolkningsprognoser. Det finns en centralt budgeterad reserv för att justera resursför-

delningssystemet.  
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För äskandena finns en Excelmall per nämnd där äskanden tillsammans med korta sammanfat-

tande motiv och konsekvenser framgår. I mallen framgår både verksamhetens förslag samt led-

ningsgruppens förslag. Det är ledningsgruppens prioriteringar som presenteras i den fortsatta be-

redningsprocessen. Det finns en spårbarhet avseende de äskanden som har tagits bort eller änd-

rats. 

Av intervjuerna framgår att kommunstyrelsens presidium upplever att de får ett förhållandevis bra 

underlag till grund för beslut om ramar. Det framgår även att underlagen har förbättrats de senaste 

åren. Samtidigt framgår att det har varit hög omsättning på personal på controllertjänsterna. Vissa 

verksamheter har bytt controller flertalet gånger under en relativt kort period, vilket har påverkat 

förutsättningarna att arbete med beredningsprocessen.   

Av intervjuerna och dokumentstudierna framgår att arbetet sker företrädesvis ur ett årsårsperspek-

tiv med mindre fokus på de kommande planåren. En modell har dock anskaffats i syfte att stärka 

arbetet med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna.  

Som ett resultat av den nya organisationen har målarbetet inte prioriterats inför budget 2020. Det 

framgår av intervjuerna politiken behöver arbeta tydligare med visionsarbete och mål. Ett omtag 

planeras inför 2021 avseende vision och värdegrund.  

2.3.2. Bedömning          

Vi bedömer att det delvis finns tillräckliga beslutsunderlag som stöd i beredningsprocessen. Det 

finns underlag för att beskriva de finansiella förutsättningarna och underlag för nämndernas behov. 

Det finns ett resursfördelningssystem inom de stora verksamheterna som skapar förutsägbarhet 

och transparens.  

Vi anser att kommunens process, som innebär beslut om preliminära budgetramar i juni, skapar 

förutsättningar för bättre framförhållning i verksamheternas planering. Vi bedömer dock att fram-

förhållningen och långsiktigheten kan öka genom att beredningen av de preliminära budgetramar-

na ta större hänsyn till de finansiella målen, samt att bedöma intäkts- och kostnadsutvecklingen ur 

ett långsiktigare perspektiv. För detta ändamål har kommunen anskaffat en modell för långsiktig 

ekonomisk analys. 

Vi bedömer även att kopplingen mellan målambitioner och verksamheternas ekonomiska förutsätt-

ningar kan utvecklas i budgetprocessen.    

Vi rekommenderar, inför nämndernas kommande delaktighet i beredningen av budgetramarna, att 

öka framförhållningen genom en styrning avseende vad som förväntas av nämnderna i samband 

med beredning av preliminära budgetramar, där nämnderna ges i uppdrag att ta ställning till och 

redovisa konsekvenser och handlingsalternativ för att möta kostnadsökningar eller krav på kost-

nadsreduktioner, samt redovisa vissa förutbestämda volymtal och nyckeltal som är kritiska för 

nämndens resursbehov (dessa volymtal och nyckeltal stödjer även analysen i den ekonomiska 

uppföljningen).   
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2.4. Finns det rutiner som säkerställer att budgeten förankras i organisat-

ionen? 

2.4.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår att budgetarbetet har varit tydligt inom förvaltningens ledningsgrupp. Dock 

anser flertalet av de intervjuade att transparensen neråt och ut i verksamheten på medarbetarnivå 

kan förbättras. 

Processen med omvärldsanalys har funnits inom kommunen i två år. En önskan, enligt de intervju-

ade, är att verksamheterna involveras mer i det förberedande arbetet med omvärldsanalysen samt 

att de får bättre återkoppling av resultatet av arbetet.  

Utbildningsförvaltningen har genomfört kostnadsreduktioner under de senaste åren. Enligt inter-

vjuerna är det chefernas delaktighet och budgetansvar för sin egen verksamhet som har bidragit till 

att förvaltningen har lyckats med besparingar, samtidigt som de verksamhetsmässiga resultatmå-

len kunnat upprätthållas eller förbättrats.  

Inom socialförvaltningen förankras budgeten i samband med ledningsgruppsmöten och så kallade 

boxmöten. Budgeten är alltid en stående punkt på dagordningen vid dessa möten.  

Av intervjuerna framgår att det har upplevts en pedagogisk svårighet att driva igenom kostnadsre-

duktioner när kommunen som helhet uppvisar ett positivt resultat. 

De intervjuade är positiva till den nya processen att ramarna beslutas i juni månad, under förut-

sättning att det inga större förändringar sker i den slutliga budgeten. Detta ger verksamhet och 

nämnd förutsättningar att med viss framförhållning arbeta med verksamhetsplanen och dess för-

ankring i organisationen inför det nya budgetåret. 

2.4.2. Bedömningar 

Vi bedömer att det finns rutiner som säkerställer att budgeten förankras i organisationen. Vi grun-

dar vår bedömning på kommundirektörens ledningsgrupps involvering i processen och att det finns 

förutsättningar att med viss framförhållning arbeta med och förankra kommande års verksamhets-

plan.  

Samtidigt framgår att förankringen av budgetförutsättningarna kan förbättras ur ett medarbetarper-

spektiv.    

2.5. Har kommunstyrelsen en löpande uppföljning av budgeten, som ger 

tillräcklig överblick och stöd för de prognoser som lämnas? 

2.5.1. Iakttagelser 

Enligt kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll lämnar förvaltningen varje månad en ekonomisk 

uppföljning med prognos för årets budgetavvikelse. Uppföljningen sker på aggregerad nivå för 

varje nämnd, med övergripande kommenterar om de viktigaste avvikelserna.  

Enligt kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2019-06-04, § 150, fick nämnderna som redovi-

sar underskott i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och dess effekter på kommunsty-

relsens sammanträde i september. 

De intervjuade uppger att kommunen har infört ett systemstöd där verksamhetschefer kan följa upp 

sin budget. Verksamheterna har budgetuppföljning varje månad. Vidare framgår att verksamheter-
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na önskar träffa sin respektive controller mer regelbundet för att följa utfall och prognos men att det 

inte har varit möjligt på grund av vakanser och rotationer på flertalet controllertjänster.    

Enligt budget- och uppföljningsutskottets arbetsordning ska utskottet minst en gång per kvartal 

lämna en rapport till kommunstyrelsen avseende sitt arbete med uppsikten över de andra nämn-

derna, bolag och förbund. Rapport till kommunstyrelsen angående budget- och uppföljningsutskot-

tets arbete 2019 presenterades till kommunstyrelsen 2019-08-13, § 167. Rapporten som presente-

rades är daterad 20 maj 2019. Rapporten avser utskottets arbete under januari till april 2019.  

2.5.2. Bedömningar 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har en löpande uppföljning av budgeten, som delvis ger överblick 

och stöd för de prognoser som lämnas.  

Vi bedömer att transparensen i den löpande uppföljningen borde öka genom bruttoredovisning där 

åtminstone nämndernas intäkter, personalkostnader, övriga kostnader och kapitalkostnader särre-

dovisas, samt där även periodens utfall framgår (d v s inte enbart budget och prognos).  
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 Revisionell bedömning och 
rekommendationer 

3.1. Revisionell bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsens budgetprocess inte helt är ändamålsenlig. Av 

granskningen framgår att budgetprocessen är under utveckling och att processen har stärkts ge-

nom den budgetberedning som sker i en bredare grupp, samt i det löpande uppdrag som budget- 

och uppföljningsutskottet har. Det sker ett aktivt tvärsektoriellt arbete i kommundirektörens led-

ningsgrupp, som ger budgetberedningen stöd för prioriteringar.  

Vi bedömer dock att det finns en otydlighet i den ”bredare budgetberedningens” roll, hur direktiv i 

processen lämnas, i förhållande till kommunstyrelsens ansvar för beredningsprocessen och det ar-

bete som sker i utskottet. Vidare har nämnderna har inte varit tillräckligt involverade i den process 

som legat till grund för kommunfullmäktiges beslut om preliminära budgetramar. Samtidigt framgår 

tydligt att nämnderna kommer att vara delaktiga inför budgetramarna i kommande års process. 

Vi bedömer dock att framförhållning och långsiktighet kan öka genom att beredningen av de preli-

minära budgetramarna ta större hänsyn till finansiella mål, samt att bedöma intäkts- och kostnads-

utvecklingen ur ett långsiktigare perspektiv. För att utveckla det sistnämnda har ett system för 

långsiktig finansiell analys anskaffats. 

Den revisionella bedömningen grundas på nedanstående bedömningar mot kontrollmål. 

3.2. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Finns styrande doku-

ment med tydlig an-

svarsfördelning för bud-

getprocessens genom-

förande? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det finns styrande dokument som 
ger en ansvarsfördelning för budgetprocessens 
genomförande. Vi grundar vår bedömning på att 
kommunstyrelsen har tillsatt ett budget- och upp-
följningsutskott samt antagit arbetsordning för ut-
skottet som behandlar deras uppgifter och ansvar. 

Vi bedömer dock att det finns en otydlighet i den 
”bredare budgetberedningens” roll, hur direktiv i 
processen lämnas, i förhållande till kommunstyrel-
sens ansvar för beredningsprocessen och det ar-
bete som sker i utskottet.  

Vi bedömer att nämndernas roll behöver tydliggöras 
i den beredningsprocess som leder fram till beslut 
om budgetramarna. Vi anser att nämnderna antigen 
ska vara en del av beredningsprocessen, alternativt 
erhålla möjlighet att yttra sig över det samman-
vägda förslag som tjänstemannaberedningen tar 
fram. Vi konstaterar samtidigt att det planeras för en 
delaktighet inför kommande års process.       
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Finns det för budget-

processens genomfö-

rande en planerad pro-

cess för olika aktiviteter 

som exempelvis bered-

ningsmöten med krav 

och anvisningar för vad 

nämnder/verksamheter 

förväntas redovisa? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns en planerad process för 
budgetprocessens genomförande för olika aktivite-
ter, där den ”bredare budgetberedningen” ger möj-
lighet till en gemensam bild av övergripande förut-
sättningar, samt verksamhetsspecifika påverkande 
faktorer. Det finns en utarbetad modell med en 
mötesstruktur som erbjuder mycket möjlighet till 
dialog. Vi noterar samtidigt att nämndernas involve-
ring har varit otillräcklig i processen, men att det 
finns en ambition att stärka nämndernas inflytande i 
beredningsprocessen i kommande arbete. 

Vi bedömer att budget- och uppföljningsutskottet 
ger goda förutsättningar för en helhetssyn i bered-
ningsprocessen, där verksamhetskritiska faktorer, 
ekonomiska uppföljningar och utvärderingar ger 
input till beredningen av nya budgetramar. Även 
tillskapande av en särskild investeringsgrupp stär-
ker beredningsprocessen. 

Vi bedömer att mallar och anvisningar för hur un-
derlag till beslut ska disponeras kan utvecklas och 
tas fram med större framförhållning i processen. 
Detta är en viktig förutsättning i arbetet med att 
involvera nämnderna i beredningsprocessen, samt 
skapar en enhetlighet som stöd för den övergri-
pande beredningsprocessen. 

 

Finns det tillräckliga 

beslutsunderlag som 

stöd i beredningspro-

cessen? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det delvis finns tillräckliga besluts-
underlag som stöd i beredningsprocessen. Det 
finns underlag för att beskriva de finansiella förut-
sättningarna och underlag för nämndernas behov. 
Det finns ett resursfördelningssystem inom de stora 
verksamheterna som skapar förutsägbarhet och 
transparens.  

Vi anser att kommunens process, som innebär 
beslut om preliminära budgetramar i juni, skapar 
förutsättningar för bättre framförhållning i verksam-
heternas planering. Vi bedömer dock att framför-
hållningen och långsiktigheten kan öka genom att 
beredningen av de preliminära budgetramarna ta 
större hänsyn till de finansiella målen, samt att be-
döma intäkts- och kostnadsutvecklingen ur ett lång-
siktigare perspektiv. För detta ändamål har kom-
munen anskaffat en modell för långsiktig ekonomisk 
analys. 

Vi bedömer även att kopplingen mellan målambit-
ioner och verksamheternas ekonomiska förutsätt-
ningar kan utvecklas i budgetprocessen.    

 

Finns det rutiner som 
säkerställer att budge-
ten förankras i organi-
sationen? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns rutiner som säkerställer att 

budgeten förankras i organisationen. Vi grundar vår 

bedömning på kommundirektörens ledningsgrupps 

involvering i processen och att det finns förutsätt-

ningar att med viss framförhållning arbeta med och  
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förankra kommande års verksamhetsplan.  

Samtidigt framgår att förankringen av budgetförut-

sättningarna kan förbättras ur ett medarbetar-

perspektiv. 

Har kommunstyrelsen 
en löpande uppföljning 
av budgeten, som ger 
tillräcklig överblick och 
stöd för de prognoser 
som lämnas? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att kommunstyrelsen har en löpande 

uppföljning av budgeten, som delvis ger överblick 

och stöd för de prognoser som lämnas.  

Vi bedömer att transparensen i den löpande upp-

följningen borde öka genom bruttoredovisning där 

åtminstone nämndernas intäkter, personalkostna-

der, övriga kostnader och kapitalkostnader särredo-

visas, samt där även periodens utfall framgår (d v s 

inte enbart budget och prognos).  

 

 

3.3. Rekommendationer 

Vi rekommenderar att fatta beslut i fullmäktige om kommunens styrprinciper, där det tyd-

liggörs vad som förväntas av nämnder och förvaltningsorganisation i planeringsproces-

serna före beslut om ramar och det arbete med verksamhetsplaner som därefter följer, 

samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Genom ett särskilt dokument skapas grund 

för ökad framförhållning och förutsägbarhet i processerna. 

Vi rekommenderar att mallar och anvisningar för hur underlag till beslut ska disponeras 

utvecklas, som en viktig förutsättning i arbetet med att involvera nämnderna i berednings-

processen. Vidare skapas en enhetlighet som stöd för den övergripande beredningspro-

cessen. 

Vi rekommenderar att öka styrningen avseende vad som förväntas av nämnderna i sam-

band med beredning av preliminära budgetramar, där nämnderna ges i uppdrag att ta 

ställning till och redovisa konsekvenser och handlingsalternativ för att möta kostnadsök-

ningar eller krav på kostnadsreduktioner, samt redovisa vissa förutbestämda volymtal och 

nyckeltal som är kritiska för nämndens resursbehov (dessa volymtal och nyckeltal stödjer 

även analysen i den ekonomiska uppföljningen).  

Vi rekommenderar att utveckla kopplingen till de finansiella målen i beredningsfasen, med 

ett långsiktigare perspektiv. Ett utvecklat arbete med planåren ger ett stöd för den nya 

modellen, med det arbete som ska ske inför med beslut om preliminära budgetramar i juni 

månad. 

Vi rekommenderar att öka transparensen i den löpande uppföljningen genom bruttoredo-

visning där nämndernas intäkter, personalkostnader, övriga kostnader och kapitalkostna-

der särredovisas, samt där även periodens utfall framgår (d v s inte enbart budget och 

prognos).  
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Granskning av kommunens budgetprocess 

Beskrivning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har granskat kommunens budgetprocess. 
De emotser ett svar senast den 14 januari.   

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens budgetprocess” 
Missiv 

Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2019   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att granska 

kommunens budgetprocess. Den samlade bedömningen i rapporten är att 
kommunstyrelsens budgetprocess inte är helt ändamålsenlig. Av 
granskningen framgår att budgetprocessen är under utveckling i och med den 

nya politiska organisationen men att processen har stärkts mot de senaste 
åren. 

Den nya politiska organisationen trädde i kraft den 1 januari 2019. Det 
innebar att när arbetet med budget 2020 påbörjades i februari var flertalet av 
de politiska organen och dess ledamöter nya. Den otydlighet som revisorerna 

bedömer finns i olika organs ansvar i budgetprocessen hänför vi till att 
organisationen var ny och organen och dess ledamöter ännu inte hittat sina 

roller. Vi bedömer att ansvaret inför budgetprocessen 2021 kommer att vara 
tydligare. Ett århjul med budgetprocessens olika delar och organens olika 
roller har också upprättats under året som ett led i att tydliggöra processen. 

Revisorerna bedömer att det endast delvis finns styrande dokument med 
tydlig ansvarsfördelning för budgetprocessens genomförande. Främst 

bedömer de att det finns en otydlighet i den ”bredare budgetberedningens” 
roll i förhållande till budget- och uppföljningsutskottet och 
kommunstyrelsen. Vi anser att det finns ett tydligt direktiv för beredningens 

roll i den utvärdering som gjordes av den politiska organisationen samt att 
det är troligt att beredning hittar sin roll med ett års erfarenhet av den nya 

organisationen. Vi anser att detta även kommer att gälla nämndernas 
involvering i budgetprocessen. 

Enligt beredningen för utvärdering och justering av den politiska 

organisationen ska budget- och uppföljningsutskottet under hela året arbeta 
med uppföljning och budget och ta fram underlag och förslag, medan den 

bredare budgetberedningen träffas några gånger om året för att diskutera 
inriktning inför budgetarbetet och för att lämna synpunkter under arbetet och 
innan färdigt budgetförslag lämnas till kommunstyrelsen. Den politiska 
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styrningen av budgetarbetet läggs fast av den bredare budgetberedningen och 

den politiska vilja som ska genomsyra ett budgetdokument kan här komma 
till ett tydligt uttryck. De övergripande prioriteringarna görs av den bredare 
budgetberedningen. 

Det finns till stor del tillräckligt med beslutsunderlag som stöd i 
beredningsprocessen anser revisorerna. Det som saknas är att 

framförhållningen och långsiktigheten skulle kunna öka samt att kopplingen 
mellan målambitioner och verksamheternas ekonomiska förutsättningar kan 
utvecklas i budgetprocessen. För att öka långsiktigheten har kommunen 

införskaffat en modell för långsiktig ekonomisk analys samt att vi bedömer 
att när budgetprocessen ”satt sig” i den nya organisationen är det lättare att 

arbeta långsiktigt och koppla ihop målambitioner med verksamheternas 
ekonomiska förutsättningar.  

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen endast delvis har en löpande 

uppföljning som ger en tillräcklig överblick och stöd för de prognoser som 
lämnas. Det grundar de på att den månatliga redovisning som sker på 

kommunstyrelsen endast innefattar prognos för resultatet vid årets slut och 
inte periodens utfall. Eftersom ekonomiavdelningen inte upprättar ett 
periodiserat bokslut varje månad skulle en sådan redovisning per månad ge 

ett missvisande resultat. Ekonomiavdelningen har inte resurser att löpande 
periodisera intäkter och kostnader bokföringsmässigt, dock beaktas de 

givetvis i prognosen. Ansvaret för budget ligger på ansvarig 
verksamhetsområdeschef. Det innebär att respektive controller i första hand 
ska ge verksamhetsområdescheferna uppgifter och information för att 

verksamhetsområdescheferna ska kunna informera vid nämndsmötena. 

Den ekonomiska prognos som redovisas följs alltid av en muntlig 

presentation av avvikelser, antingen av controller eller 
verksamhetsområdeschefen själv. Vi anser att den löpande uppföljning som 
lämnas skriftligt och muntligt är tillräcklig för att nämnden ska kunna göra 

bedömning om verksamheten utvecklas enligt den beslutade budgeten (både 
ekonomi och måluppfyllelse) eller om åtgärder behöver vidtas. Nämnderna 

har inte heller framfört önskemål om någon ytterligare redovisning. 

Revisorerna rekommenderar att fullmäktige fattar beslut om kommunens 
styrprinciper i ett eget dokument. I dagsläget ingår styrprinciperna i 

kommunens budgetdokument och beslutas i samband med detta. Då vi 
försöker minska ner på antalet styrdokument anser vi inte att detta är 

nödvändigt att ha i ett eget dokument, särskilt inte då styrprinciperna varit de 
samma de senaste åren. Inför budget 2021 har kommundirektören fått i 
uppdrag att se över styrmodellen, det är möjligt att de, vid en väsentlig 

förändring, beslutas som ett eget dokument. 

Revisorerna rekommenderar också att mallar och anvisningar för hur 

underlag till beslut utvecklas för att involvera nämnderna i 
beredningsprocessen. Vi instämmer i denna bedömning och planerar att göra 
så inför budget 2021 då nämnderna ska involveras mer då de varit 

verksamma ett år och troligtvis hittat sin roll. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Beslutet omfattas inte av förvaltningslagens krav på kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens § 2 påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten antas som 

kommunstyrelsens egna.  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 
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Revidering av kommunens grafiska profil 

Beskrivning av ärendet 

En översyn av kommunens grafiska profil har genomförts under hösten 
2019, med syftet att anpassa profilen till de förutsättningar som är aktuella 
idag.   

Beslutsunderlag 

Grafisk profil för Mörbylånga kommun 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Den grafiska profilen togs ursprungligen fram år 2002 för att därefter 

revideras på våren 2017. Kraven på att anpassa profilen med tätare intervall 
ökar i samma takt som det digitala medielandskapet förändras. 

Den grafiska profilen 2019 har tre nya avsnitt med det nya grafiska 

elementet ”Södra Ölands- siluett” på sidan 10, ”Varumärken under 
kommunen” på sidan 11 samt ”Digitala medier” på sidan 17. Ett mindre 

tillägg har gjorts i texten under rubriken ”Varför grafisk profil” och avsnittet 
om typografi på sidan 9 är layoutmässigt ändrat jämfört med versionen från 
år 2017. Färgschemat på sidan 13 innehåller också en ny färg. 

Med inslag som Södra Öland-randen samt Södra Ölands siluett och färger 
som symboliserar södra Ölands alla positiva värden, speglar den grafiska 

profilen både södra Öland som en attraktiv plats som våra gemensamma 
värderingar.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det är förvaltningens bedömning att den reviderade grafiska profilen är väl 

anpassad till gällande förutsättningar och att det därför saknas alternativa 
förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 

enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

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

 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-11-06 

Dnr 

KS 2019/000546 

Sida 

2(2) 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den reviderade grafiska profilen version 2019, antas.  

Kim Ahlqvist 

Kommunikationschef 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunikation 

Ledningsgruppen 
Kommunkansli 
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Varför en grafisk profil?

Enhetligt ansikte 

Vår grafiska profil syftar till att stärka Mörbylånga kommuns  
visuella identitet, genom att kommunen med sina  
verksamheter visar upp ett enhetligt ansikte utåt när vi som 
kommun har en gemensam grafisk profil, som alltid  
kommunicerar samma värden, får mottagaren en enhetlig och 
tydlig bild av oss. Då har vi med hjälp av ett enhetligt ansikte 
skapat en förutsättning för att bygga en stark och framgångsrik 
verksamhet.

Ett arbetsredskap 

Målet med vår grafiska profil är att den ska fungera som ett 
arbetsredskap, ett verktyg som höjer kvaliteten i det dagliga 
arbetet. Genom vår grafiska profil kan arbetet med utformning 
av information underlättas, effektiviseras och tydliggöras.
 
Fastställd av Kommunstyrelsen i september 2002.
Revidering godkänd av kommunstyrelsen den 9 maj 2017. 
Revidering godkänd av kommunstyrelsen den XXX.
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Logotyp

Kommunvapnet tillsammans med texten
”Mörbylånga kommun” är vår logotyp. Syftet med logotypen är 
att ge en enhetlig bild av kommunen. För att bilden av  
Mörbylånga kommun ska bli tydlig krävs att vi använder  
logotypen i samma utformning och på samma sätt, oavsett var 
den förekommer. Med vår logotyp kan vi sprida kunskap om  
vilka verksamheter som drivs i kommunal regi. För att alla lätt 
ska kunna identifiera kommunen som avsändare till en viss 
information, ska logotypen finnas med på allt material som når 
externa mottagare.

Det är också viktigt att logotypen finns med i samband med 
projekt och aktiviteter som kommunen deltar i eller står 
bakom. Logotypen är ett verktyg för att tala om var vi är aktiva. 
Logotypen får endast användas i kommunala ändamål och inte 
i kommersiellt syfte. Sist men inte minst – logotypen är viktig 
även för vår egen kommunala identitet. Den skapar  
samhörighet bland förtroendevalda och medarbetare i  
kommunen. 

Typsnitt i logotyp
All text i logotypen har typsnittet Garamond. 
Logotyperna finns i original hos kommunikationsavdelningen  
– och automatiskt i våra mallar.
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Varför en grafisk profil?

Vapen Text

Mörbylånga kommuns logotyp

Logotyp
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Logotyp

Användning 
Val av logotyp skall grundas på kanal, yta som finns att tillgå 
och tydlighet. I de fall huvudlogotypen kan användas skall 
den alltid användas. 

Logotypen finns också i svartvitt och som 
inverterad i vitt, se exempel.

Frizon 
För att logotypen ska framstå så tydligt som möjligt finns 
det en ”frizon” som beskriver det minsta 
rekommenderade avståndet till exempelvis marginaler 
/kanter eller till övriga grafiska element i en layout.

Frizonen styrs av hur stor du väljer att göra 
logotypen.

Använd halva vapnets bredd som minimimått för frizonen.
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Vapen

Vapen 
Mörbylånga kommuns vapen har i grundoriginalet
tre färger; rött, blått och guld. Kommunvapnets färger är 
fastställda av Riksheraldikern. I vardagen ersätts guldfärgen 
(pms 871) med gult, pms 1235. 
 
Den blå och den röda färgen får däremot inte ersättas.

Kommunvapnets historik 
Mörbylånga kommuns vapen har funnits sedan
1980. Vapnet togs fram under kommundelningsreformen 
1974 när kommunen bildades. Konstnären Sven-Bertil 
Svensson från Mörbylånga fick uppdraget att framställa  
vapnet. Vapnet har sedan godkänts av Riksheraldikern.  
Vapnets nedre del består av en blå våg. Den blå färgen  
symboliserar att den större delen av vår kommun är  
kringfluten av vatten.  
 
Vapnets övre del är bottnad med guld och ovanpå ligger en 
röd, stiliserad skans med fem uddar, varav en pekar uppåt.
Skansen ska symbolisera den rika förekomsten av
fornborgar på södra Öland.  
 
Användning 
Använd vapnet i original som finns hos 
kommunikationsavdelningen. I vissa sammanhang kan 
vapnet förekomma utan namnet ”Mörbylånga kommun”. Ett 
exempel på detta är vissa fasadskyltar och i sociala  
medier. Alla avsteg från regeln att använda hela logotypen 
ska godkännas av kommunikationsavdelningen.

Blå  
PMS 293 
CMYK 100, 56, 0, 0

Röd  
PMS 032 
CMYK 0, 91, 87, 0

Gul  
PMS 1235 
CMYK 0, 27, 76, 0
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Södra Öland-randenSödra Öland-randen

Södra Öland-randen är ett grafiskt element som stärker vår profil. Syftet med randen är att visa upp ett enat 
ansikte utåt när vi specifikt arbetar med information och marknadsföring.
 
Södra Öland-randen används som ett komplement till logotypen och varumärket Mörbylånga kommun.  
Södra Öland-randen ska alltid, när den används, användas tillsammans med vår logotyp. Randens utformning 
bygger på den grafiska profilen. 

Södra Öland-randen står inte primärt för Mörbylånga kommun som organisation, utan som en plats där det är 
attraktivt att leva, bo och arbeta. Givetvis med god service från organisationen Mörbylånga kommun.

Användning 

Södra Öland-randen används utåt utanför
kommunen när vi marknadsför vår kommun för 
inflyttning, rekrytering och företagsetablering. I 
detta sammanhang ska randen skapa intresse för 
Mörbylånga kommun som plats att leva, bo och 
arbeta i. Även här fungerar randen som en 
igenkänningsfaktor.
 
Södra Öland-randen används endast när
Mörbylånga kommun står som ensam avsändare.  
 
När Mörbylånga kommun är en av flera avsändare 
ska randen inte användas. Randen används primärt 
i print och behöver inte användas i digitala medier.

Placering
 
Södra Öland-randen ska alltid ligga som en utfallande 
bild, allra längst till höger.  
 
Södra Öland-randen finns som original hos 
kommunikationsavdelningen. Randen finns också i 
svartvitt.

Färger 

Södra Öland-randen använder våra primärfärger i 100 
%. I det rödbruna fältet står det ”södra” i gult och i det 
gula ”öland” i vitt. All text i fältet är skrivna med 
gemener.
 
Om randen används svartvit ersätts den rödbruna 
färgen med 80 % svart och den gula med 20 % svart. 
”södra” skrivs i vitt och ”öland” skrivs i svart text.
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Typografi

Flygande bäckasiner  
söka hwila

META PRO

ARIAL

META OT NORMAL

TIMES NEW ROMAN

Flygande bäckasiner  
söka hwila

Flygande bäckasiner  
söka hwila

EX
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O
M
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N
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M
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N

Flygande bäckasiner  
söka hwila

Typsnittens egenskaper 

Meta är ett typsnitt som fungerar väl både 
i rubriker och långa texter. Det har både 
karaktär och tydlighet, vilket gör det både 
funktionellt och vackert.

Meta används framförallt i extern 
kommunikation, till exempel annonser 
och profilmaterial.

Typsnittet är installerat i datorer hos de 
personer som har till arbetsuppgift att 
producera den här typen av 
material. Du som inte har Meta använder 
istället Arial och Times. Arial används till 
rubriker och ingresser samt till mellan-
rubriker, bildtexter och text i  
informationsrutor.

För att skapa ett enhetligt ansikte utåt krävs en gemensam typografi i 
allt kommunikationsmaterial. Med begreppet typografi avses det som  
bestämmer bokstävernas mellanrum och utformning. I Mörbylånga  
kommuns grafiska profil ingår tre typsnitt: Meta, Arial och Times.

Times New Roman passar för långa texter 
och används till brödtexter.
 
Texter skrivs i möjligaste mån med både 
versaler och gemener, även i rubriker. 
Det ger större variation och ökar därmed 
läsbarheten.  

Undvik att skriva med endast versaler.  
För mer detaljerad information; kontakta
kommunikationsavdelningen.
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Södra Ölands-siluett

Södra Öland-siluetten är ett grafiskt  
element som kompletterar vår logotyp och 
vårt varumärke. Syftet med siluetten är 
att visa upp delar av vår kommun som vi 
är stolta över och som vi tycker har stark 
känndom hos både våra kommuninvånare 
men också människor som inte har full 
koll på vår kommun.

Användning 
Siluetten har två användningsområden.

Södra Öland-siluetten används utåt  
utanför kommunen när vi marknadsför vår 
kommun för inflyttning, rekrytering och 
företagsetablering. I detta sammanhang 
ska siluetten skapa intresse för  
Mörbylånga kommun som plats att leva, 
bo och arbeta i. Även här fungerar  
siluetten som en igenkänningsfaktor. 
Men Södra Ölands-siluetten används även 
i vår kommunikation med  
kommuninvånarna. Södra Öland-siluetten 

används endast när Mörbylånga kommun 
står som ensam avsändare. 
  
När Mörbylånga kommun är en av flera 
avsändare ska siluetten inte användas. 
Siluetten kan användas både i digitala 
som analoga medier

Placering
 
Södra Öland-siluetten ska alltid vara  
placerad som en sidfot längst ner.  
 
Södra Öland-siluetten finns som 
original hos kommunikationsavdelningen. 
 
Siluetten finns i olika färger och format för 
att möta förutsättningarna från ett  
föränderligt digitalt medielandskap.

Färger
 
Södra Ölands-siluetten finns i olika färger 
och format för att möta kraven från ett 
föränderligt digitalt medielandskap. 
 
Fråga kommunikationsavdelningen vilka 
möjligheter och begränsningar som finns.  
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Varumärken under 
kommunen

Riktlinjer 
När vi kommunicerar externt så slåss 
vi idag mot ett informationsflöde i 
realtid där skräddarsydda annonser, 
texter och grafiskt innehåll anpassas 
efter just dig på den enhet du  
befinner dig. 
 
Det finns därför en efterfrågan att i 
kommunen, inom vissa  
verksamheter, ha möjlighet till ett 
eget grafiskt uttryck och logotyp. 
Anpassat efter just den  
verksamhetens målgrupp. 
 
Kommunikationsavdelningen  
ansvarar för vilka verksamheter som 
skall ha egen logotyp och anpassat 
grafisk uttryck. 

Reservationer 
Verksamheter under Mörbylånga 
kommun måste alltid ha färger och 
typsnitt från kommunens grafiska 
profil. 
 
Vid skräddarsydda logotyper måste 
även Mörbylånga kommuns logotyp 
eller texten ”En del av Mörbylånga 
kommun” finnas med.  
 
Vid frågor kontakta  
kommunikationsavdelningen. 

EXEMPEL PÅ VERKSAMHET

EXEMPEL PÅ VERKSAMHET
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Färgschema

Mörbylånga kommuns färger är rödbrunt, gult 
och orange.

Se färgnummer på nästa sida. Färgerna speglar 
den unika tonalitet som vår kommun står för. 
Den rödbruna färgen symboliserar den kalkrika 
jorden, de dova tonerna från alvarets orkidéer 
och nyanserna i åkerns mylla. Den gula 
färgen är en saftigt gul ton från växtligheten, 
sprungen ur saffran och ockragult, med inslag av 
Arontorpsrosens gula nyans. Den orangea färgen 
står för den gyllene kvällssolen över havet och 
alvaret, glädjen, friheten och energin som södra 
Öland erbjuder.

Färgerna kan användas både i 100 % och i
nyanser därav. Nyanser används främst till plat-
tor och ramar, för att markera vissa textavsnitt, 
och i grafik.

För att skapa dynamik och variation i vår 
kommunikation kompletteras primärfärgerna 
med två komplementfärger, blått och rött samt 
svart och grått. Den blå och den röda färgen är 
hämtade ur vapnets färger.

Blått, rött, svart och grått kan användas både i 
100 % och i nyanser.

Komplementfärgerna kan användas på liknande 
sätt som nyanser av primärfärgerna; för plattor 
och ramar samt i grafik. Svart och procent av 
svart är också mest lämplig för alla rubriker. 

Primärfärger Komplementfärger
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Pantone 209 C 
CMYK: 0,100,34,53 
RGB: 111,38,61 
HEX: #6f263d 

Pantone 293 C 
CMYK: 100,56,0,0 
RGB: 0,61,165 
HEX: #003da5 

Pantone Black C 
CMYK: 0, 0, 0, 100 
RGB: 44,42,41 
HEX: #1D1D1B  

Pantone 425 C 
CMYK: 62, 50, 47, 40 
RGB: 83,87,90 
HEX: #55585a  

Pantone 1235 C 
CMYK: 0, 29, 91, 0 
RGB: 255,184,28  
HEX: #ffb81c

Pantone 1375 C 
CMYK: 0, 49, 82, 0 
RGB: 244,150,58  
HEX: #f4963a

Pantone 1375 C 
CMYK: 0, 49, 82, 0 
RGB: 244,150,58  
HEX: #f4963a

Primärfärger

Komplementfärger

Färgschema

NYHET
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Kontorsmaterial

Titel
Tfn: 0485-XXX XX 
E-post: john.doe@morbylanga.se 
Besöksadress: Testgatan 23, 
Mörbylånga

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga       
Tfn: 0485-470 00 
www.morbylanga.se

John Doe

Följ oss

Kontorsmaterial benämns allt material som 
används i det dagliga arbetet och som finns i 
digital version i våra datorer. Det är till exempel 
brevpapper, protokoll och skrivelser. Allt detta 
material följer automatiskt den grafiska profilen. 
Kuvert och annat som beställs från tryckerier 
ska innehålla kommunens logotyp och följa den 
grafiska profilen.
 
Visitkort och korrespondenskort
 
Du beställer visitkort och korrespondenskort hos 
kommunikationsavdelningen.

Brevpapper
 
Vid all korrespondens är det viktigt att använda 
kommunens mallar för skrivelser etc. Mallarna 
finns installerade i samtliga datorer.
 
Kuvert
 
Kuvert ska se likadana ut oavsett varifrån de 
beställs. Våra kuvert innehåller logotypen i svart.
 
E-postsignatur 

All e-post som skickas från kommunen ska ha en 
tydlig och enhetlig utformning och innehålla en 
e-postsignatur. I samtliga datorer finns ett  
program som skapar en signatur. De uppgifter 
som hämtas är ditt namn, titel, telefon och 
e-postadress. IT-service kan hjälpa dig med 
detta.
 
Powerpoint-presentationer 

Mall för powerpoint-presentationer finns i alla 
datorer. För innehållet används typsnitten  
Arial och Times New Roman.
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Profilmaterial 

Profilmaterial innebär material som används för
information och marknadsföring. I detta avsnitt berör vi 
tryckt media. Det kan till exempel vara informationsblad, 
broschyrer, inbjudningar och affischer.
 
I profilmaterial använder vi typsnittet Meta.  
För affischer och inbjudningar kan också Arial och
Times användas.

På Mörbylånga kommuns skyltar används typsnittet
Meta. Texten skrivs i versal/gement, alltså aldrig i bara 
versaler.
 
Behöver du mer information om skyltar, kontakta
kommunikationsavdelningen.

PRINT SKYLTAR

BILAR
Logotypen ska alltid vara med. Respektera frizonen.  
”Södra Öland-randen” kan inkluderas.
 
Vill du göra avsteg från profilens rekommendationer,
kontakta kommunikationsavdelningen.

På Mörbylånga kommuns bilar placeras logotypen alltid på 
framdörren, se exempel. Respektera frizonen.
 
På vita bilar används logotypen i fyrfärg medan mörka bilar 
stripas med vit logotyp.
 
För ytterligare stripning på bilar, kontakta 
kommunikationsavdelningen för råd och riktlinjer.
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Digitala medier

Digitala medier innefattar webbplatser, sociala medier och 
annan digital media. 
 
I ett föränderligt digitalt medielandskap så är det viktigt att 
vi tänker på hur vi kommunicerar och formulerar oss samt 
vilket format vi publicerar material i.  Vi vill vara  
inkluderande och inbjudande och bidra till dialog. 
 
Med tanke på hur snabbt rådande förutsättningar förändras 
i dessa medier, så kontakta kommunikationavdelningen 
vid frågor. Alla officiella kanaler för Mörbylånga kommun 
skall ha profil- och omslagsbilder som kommer från 
kommunikationsavdelningen.

Vill du göra avsteg från profilens rekommendationer,
kontakta kommunikationsavdelningen.
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Rekryteringsannonser

Mörbylånga kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Det ska 
också synas när vi annonserar efter nya medarbetare. Våra 
rekryteringsannonser ska vara enhetliga, följa våra grafiska 
riktlinjer men det grafiska utseendet skall också anpassas 
utifrån målgrupp för att det skall kännas relevant för 
mottagaren. 

Tänk på att inte använda för mycket text i dina annonser utan 
att referera vidare till vår hemsida via länkade knappar eller 
vanliga länkar.  På så sätt kan informationen hållas kort, bli 
tydligare och kostnaden för annonseringen blir mindre.  
 
Hänvisa alltid till kommunens webbplats eller kampanjsida där 
den som söker kan hitta mer information om vår kommun.
 
För att vår annonsering ska bli enhetlig görs alla annonser av  
kommunikationsavdelningen.
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Rekommendationer för avsteg
från den grafiska profilen

Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt. Även om vi är 
verksamma inom olika områden har vi gemensamma  
värderingar och mål. När vår kommunikation är enhetlig 
blir avsändaren tydlig, vilket underlättar för mottagaren att 
ta till sig den information vi vill nå ut med.
 
Inom den grafiska profilens ramar finns stora möjligheter 
att variera kommunikationen med färg, typografi och 
bildval. Grundregeln är att avsteg från den grafiska profilen 
ska ske så restriktivt som möjligt. Men i en stor 
organisation som vår kan det ibland vara nödvändigt med 
ett eget grafiskt uttryck för en specifik verksamhet.  
Kontakta kommunikationsavdelningen om du bedömer att
din verksamhet kräver ett eget grafiskt uttryck för att 
mottagaren bättre ska kunna ta till sig informationen.

Avsteg från den grafiska profilen får endast ske i
samråd med kommunikationsavdelningen.
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Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-12  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 151 Dnr KTN 2019/000307  

Markoption - del av Björnhovda 25:2  

Sammanfattning av ärendet 

Edvard Linderson AB tecknar optionsavtal för cirka 2 515 kvadratmeter på 

kommunens fastighet Björnhovda 25:448, Hållbar plats, Färjestaden. Bolaget 
har för avsikt att uppföra ca 8-10 hyreslägenheter.    

Beslutsunderlag 

Tomtansökan, daterad den 18 juni 2019. 
Optionsavtal, daterat den 7 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 
köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Mark och exploatering 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-08 

Dnr 

KTN 2019/000307 

  

 

Markoption - Björnhovda 25:448  

Beskrivning av ärendet 

Edvard Linderson AB tecknar optionsavtal för cirka 2 515 kvadratmeter på 
kommunens fastighet Björnhovda 25:448, Hållbar plats, Färjestaden. Bolaget 
har för avsikt att uppföra ca 8-10 hyreslägenheter.    

Beslutsunderlag 

Tomtansökan, daterad den 18 juni 2019. 

Optionsavtal, daterat den 7 oktober 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploateringen verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling och 
särskilt Färjestaden. Bra att få igång byggandet med olika aktörer och olika 
typer av bostäder vilket påverkar inflyttningen på ett positivt sätt.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

I detta ärende finns inga alternativa förslag. 

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 kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 
köpekontraktet. 

Bengt Johansson 
Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 
Mark- och exploateringsstrateg 

Fattat beslut expedieras till: 

Edvard Linderson AB, Björkenäsvägen 50B, 393 59 Kalmar 
Samhällsbyggnad - Mark och exploatering 

 



 

 
 
Mörbylånga kommun 

Webbplats 
www.morbylanga.se 

E-post 
kommun@morbylanga.se 

Organisationsnr 
212000-0704 

Postadress 
386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 
Trollhättevägen 4 
 

Telefon 
0485-470 00 vx 

Fax 
0485-472 71 

Bankgiro 
991-1876 

 

 

Kommunstyrelsen 

OPTIONSAVTAL 
Sida 
1(2) 

Datum  
2019-10-07 

Dnr 
KTN 2019/000307 

 
 

 
 

 
  

 
Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad kommunen och Edvard Linderson AB (556936-
1339), Björkenäsvägen 50B, 393 59 Kalmar, nedan kallad optionstagaren har 
följande avtal träffats om option för köp av fastigheten Björnhovda 25:448 i 
Färjestaden, Mörbylånga kommun, preliminär areal enligt lantmäteriet 2 515 
kvadratmeter, rödmarkerad som område 4 enligt bilaga 1, nedan kallad 
fastigheten. 
Optionstagaren avser att förvärva fastigheten för uppförande av ca 8-10 
hyreslägenheter Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, hållBARplats 
Järnvägsgatan, laga kraft 2016-04-15. 

1. Optionsobjekt 
Optionstagaren ges genom detta avtal option på att förvärva fastigheten i 
befintligt skick. 
Kommunen garanterar att fastigheten inte är belastad med några 
inteckningar, servitut, arrenden eller andra nyttjanderätter. 
Optionstagaren har haft möjlighet att inspektera fastigheten och är därmed 
väl informerad om dess individuella status. 
Om förutsättningar enligt detta avtal uppfylls har optionstagaren ensamrätt att 
förvärva angiven mark under avtalstiden. 

2. Avtalstid 
Detta optionsavtal gäller 12 månader efter det vunnit laga kraft, med 
möjlighet till förlängning. Optionstagaren ska skriftligen underrätta 
kommunen om förlängning av avtalet innan avtalstiden upphör. 
Om ingen förlängning görs avträder sig exploatören ensamrätten att 
förvärva fastigheten och avtalet upphör därmed att gälla. Detta berättigar 
inte någon av parterna något skadestånd. 

3. Köpeskilling 
Köpeskillingen för fastigheten är:   
ÅTTAHUNDRAÅTTIOTUSEN KRONOR  
(880.000 SEK). 
Köpeskillingen räknas årligen upp med konsumentprisindex (KPI) för 
oktober månad för föregående år. KPI med basår 1980 används vid 
uppräkningen. Detta innebär att köpeskillingen kommer att fastställas utifrån 
KPI den dagen då köpekontrakt skrivs. 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2019-10-07 

 
 

Sida 
2(2) 

 

 

4. Köpekontrakt 
Köpekontrakt ska upprättas innan optionstiden avslutas. Optionstagaren 
meddelar kommunen skriftligt att man önskar förvärva fastigheten. 
Samtliga kostnader för förvärvet såsom lagfart, stämpelskatt etc samt 
eventuellt andra kostnader betalas av köparen. 

5. Överlåtelse 
Optionstagaren äger ingen rätt att överlåta detta avtal till annan part. 

6. Övriga villkor 
Kommunen förbinder sig att under avtalstiden inte överlåta eller försälja 
fastigheten till annan. För det fall så ändå sker ska kommunen ersätta 
optionstagaren för de nedlagda och specificerade kostnader, som 
optionstagaren åsamkats. 

7. Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

8. Godkännande av kommunstyrelsen 
Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av 
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun.  
 
Bilagor: 1.  Karta över Björnhovda 25:448, daterad 2019-10-07 
  
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Mörbylånga den                       den 
För Mörbylånga kommun  För Edvard Linderson AB 
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Edvard Linderson 
Kommunstyrelsens ordförande Firmatecknare 
 
 
..............................................  
Ann Willsund    
Kommundirektör   
 
 
    
 







 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-12  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 152 Dnr KTN 2019/000309  

Markoption - del av Björnhovda 25:2  

Sammanfattning av ärendet 

Ölandshem AB tecknar optionsavtal för ca 1 706 kvadratmeter på 

kommunens fastighet Björnhovda 25:444 (tidigare del av Björnhovda 25:2), 
Hållbar plats, Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Optionsavtal, daterat den 7 oktober 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterat den 7 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar optionsavtalet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



Mörbylånga kommun 
Webbplats 
www.morbylanga.se 

E-post
kommun@morbylanga.se 

Organisationsnr 
212000-0704 

Postadress 
386 80 Mörbylånga 

Besöksadress 
Trollhättevägen 4 

Telefon 
0485-470 00 vx 

Fax 
0485-472 71 

Bankgiro 
991-1876

Kommunstyrelsen 

OPTIONSAVTAL 
Sida 
1(2) 

Datum  
2019-10-07 

Dnr 
KTN 2019/000309 

Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad kommunen och Ölandshem AB, 559029-7056, 
Notvägen 11, 386 34 Färjestaden, nedan kallad optionstagaren har följande 
avtal träffats om option för köp av Björnhovda 25:444 i Färjestaden, 
Mörbylånga kommun, preliminär areal enligt lantmäteriet 1 706 
kvadratmeter, rödmarkerad som område 1 enligt bilaga 1, nedan kallad 
fastigheten. 
Optionstagaren avser att förvärva fastigheten för uppförande av ca 8 
hyreslägenheter i enlighet med Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, 
hållBARplats Järnvägsgatan, laga kraft 2016-04-15. 

1. Optionsobjekt
Optionstagaren ges genom detta avtal option på att förvärva fastigheten i 
befintligt skick.
Kommunen garanterar att fastigheten inte är belastad med några 
inteckningar, servitut, arrenden eller andra nyttjanderätter. 
Optionstagaren har haft möjlighet att inspektera fastigheten och är därmed 
väl informerad om dess individuella status. 
Om förutsättningar enligt detta avtal uppfylls har optionstagaren ensamrätt att 
förvärva angiven mark under avtalstiden. 

2. Avtalstid
Detta optionsavtal gäller 24 månader efter det vunnit laga kraft, med 
möjlighet till förlängning. Optionstagaren ska skriftligen underrätta 
kommunen om förlängning av avtalet innan avtalstiden upphör. 
Om ingen förlängning görs avträder sig exploatören ensamrätten att 
förvärva fastigheten och avtalet upphör därmed att gälla. Detta berättigar 
inte någon av parterna något skadestånd. 

3. Köpeskilling
Köpeskilling för fastigheten är:
SEXHUNDRATUSEN KRONOR (600 000 SEK).
Köpeskillingen räknas årligen upp med konsumentprisindex (KPI) för 
oktober månad för föregående år. KPI med basår 1980 används vid 
uppräkningen. Detta innebär att köpeskillingen kommer att fastställas utifrån 
KPI den dagen då köpekontrakt skrivs. 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2019-10-07 
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2(2) 

 

 

4. Köpekontrakt 
Köpekontrakt ska upprättas innan optionstiden avslutas. Optionstagaren 
meddelar kommunen skriftligt att man önskar förvärva fastigheten. 
Samtliga kostnader för förvärvet såsom lagfart, stämpelskatt etc samt 
eventuellt andra kostnader betalas av köparen. 

5. Överlåtelse 
Optionstagaren äger ingen rätt att överlåta detta avtal till annan part. 

6. Övriga villkor 
Kommunen förbinder sig att under avtalstiden inte överlåta eller försälja 
fastigheten till annan. För det fall så ändå sker ska kommunen ersätta 
optionstagaren för de nedlagda och specificerade kostnader, som 
optionstagaren åsamkats. 

7. Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

8. Godkännande av kommunstyrelsen 
Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av 
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun.  
 
Bilagor: 1.  Karta över Björnhovda 25:444, daterad 2019-10-07 
  
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Mörbylånga den                       den 
För Mörbylånga kommun  För Ölandshem AB 
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Henrik Håkansson 
Kommunstyrelsens ordförande Firmatecknare 
 
 
.............................................. ............................................. 
Ann Willsund   Anna Håkansson 
Kommundirektör  Firmatecknare 
 
 
    
 





 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Mark och exploatering 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-07 

Dnr 

KTN 2019/000309 

  

 

Markoption - Björnhovda 25:444 

Beskrivning av ärendet 

Ölandshem AB tecknar optionsavtal för ca 1 706 kvadratmeter på 
kommunens fastighet Björnhovda 25:444 (tidigare del av Björnhovda 25:2), 
Hållbar plats, Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Optionsavtal, daterat den 7 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterat den 7 oktober 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Ölandshem AB har idag ett hyreslägenhetsbestånd inom 

exploateringsområdet Hållbar plats. Tanken är att utöka dagens bestånd med 
ytterligare hyresrätter. Tomten som berörs är planlagd för bostäder. 

Optionen ger Ölandshem AB möjligheten att planera för ytterligare 

lägenheter, vilket är positivt för området. De lägenheter Ölandshem AB har 
idag är uthyrda vilket tyder på att efterfrågan på denna typ av bostäder finns. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

I detta ärende finns inte alternativa förslag till beslut. 

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 kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar optionsavtalet.    

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 

 



Mörbylånga kommun 
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Dnr 
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Fattat beslut expedieras till: 

Ölandshem AB, Notvägen 11, 386 34 Färjestaden 
Mark och exploatering 

 

 



 

 
 

 
 

Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-08 

Dnr 

KS 2019/000564 

  

 

Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med 
krisberedskap 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument 
för sitt arbete med krisberedskap.    

Beslutsunderlag 

Styrdokument för Mörbylånga kommuns krisberedskap, daterad den 18 
november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap. Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 
2019-2022 ska dokumentet innehålla kommunens övergripande mål och 

inriktning för arbetet med krisberedskap samt en beskrivning av den 
övergripande styrningen av arbetet.  

Dokumentet ska även beskriva kommunens process för risk-och 
sårbarhetsanalys, kommunens ambitioner med sitt geografiska 
områdesansvar samt kommunens planering avseende krisberedskap under 

mandatperioden.  

Dokumentet är upprättat i enlighet med MSB:s vägledning för kommunens 
arbete med styrdokument. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen finner inte att det finns några alternativa förslag till beslut.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation.  

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan indirekt komma att få en positiv påverkan på 

perspektivet ”Trygghet och säkerhet” i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med krisberedskap antas.     



Mörbylånga kommun 
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Dnr 

KS 2019/000564 

Sida 

2(2) 
 

 

Charlotta Rasmusson 
Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 
Utredare/Risk- och 

säkerhetssamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunledningen 
Verksamhetsstöd Kommunkansli 
Länsstyrelsen 

 



 

 
 

 
 

Dokumentansvarig 

Ulrika Gustafsson, 0485-471 52 

ulrika.gustafsson@morbylanga.se 

POLICY 

Sida 

1(6) 

Datum 

2019-11-20 

Dnr 2019/000564 

 

Beslutande 

Kommunfullmäktige 

Beteckning 

 

Handbok 

 

Giltighetstid 

2019-2022 

Aktualitetspröv ning/rev idering senast 

2022 

Dokumentkategori 
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Syfte 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument 

för sitt arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska innehålla kommunens 

övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 

mandatperioden.  

Styrdokumentet gäller även höjd beredskap. Kommunens ansvar inom det 

civila försvaret regleras bland annat genom Överenskommelse om 

kommunernas arbete med Civilt försvar. Under höjd beredskap ingår all 

samhällsverksamhet i begreppet totalförsvar. I ett sådant läge har kommunen 

samma skyldigheter som vid extraordinära händelser i fredstid, med den 

skillnaden att kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det 

civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunernas ansvar för civilt 

försvar regleras i samma lag (2006:544) som arbete med krisberedskap. 

1. Inledning 

Det övergripande syftet med Mörbylånga kommuns krisberedskap, likt 

Sveriges krisberedskap i stort, är att skydda människors liv och hälsa, 

samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter, miljö och ekonomiska värden samt nationell suveränitet. 

Vissa funktioner i kommunen måste alltid kunna upprätthållas. Det kan t.ex. 

handla om vård och omsorg, kommunalteknisk försörjning eller andra 

kritiska åtaganden som vid ett bortfall eller avbrott får stora negativa 

konsekvenser för det som ska skyddas.  

Kommunens ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser regleras i Lag 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (LEH). I lagen 

anges kommunens skyldigheter vid extraordinära händelser, vilka kort kan 

sammanfattas enligt följande:  

 kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser som kan 

inträffa inom kommunens geografiska område och hur dessa 

händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet 

ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

 Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, ska kommunen för 

varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera 

extraordinära händelser.  

 Kommunen är skyldig att utbilda och öva de personer som ingår i 

krisorganisationen, och en övnings- och utbildningsplan ska tas fram 

för detta arbete.  
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 Kommunen ska ha en krisledningsnämnd som vid en extraordinär 

händelse kan ta över hela eller delar av annan kommunal nämnds 

verksamhet. 

 Kommunen har ett geografiskt områdesansvar som innebär ett ansvar 

för att samordna krishanteringsarbetet som vidtas av olika aktörer 

över hela kommunens geografiska område. Det innebär också 

kommunen ska kunna ge samordnad krisinformation till allmänheten. 

 Kommunen ska till länsstyrelsen rapportera utförda åtgärder kopplat 

till ovanstående. Det gäller både före, under och efter en händelse. 

 

1.1 När en oönskad händelse blir en kris 

En kris ska förstås som ett tillstånd orsakat av en oönskad händelse där en 

eller flera verksamheter är utsatta för sådana påfrestningar att dessa inte kan 

bedrivas med normala resurser och organisation. Detta innebär att det är fullt 

rimligt att det inträffar oönskade händelser som förvisso innebär 

påfrestningar för en eller flera verksamheter men om de kan hanteras med 

normala resurser och organisation klassas de inte som en kris.  

En kris kräver alltid särskild hantering, ofta i form av en anpassad 

organisation. Den anpassade organisationen, krisledningsstödet, ska så långt 

som möjligt efterlikna ordinarie organisation, men förstärks med relevanta 

resurser för att öka förmågan att hantera den uppkomna krisen.  

1.2 Krisberedskapens grundprinciper 

I enlighet med det svenska systemet för samhällsskydd och beredskap utgår 

Mörbylånga kommuns  krisberedskap från tre grundprinciper: 

- Ansvarsprincipen - den som har ansvar för en verksamhet under 

normala förhållanden har motsvarande ansvar vid kris. 

Ansvarsprincipen innebär också ett ansvar för varje aktör att 

samverka med andra. 

- Närhetsprincipen - en kris ska, så långt det är möjligt, hanteras där 

den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. 

- Likhetsprincipen - organisationen som hanterar krisen ska, så långt 

det är möjligt, efterlikna ordinarie organisation. 

2. Krisberedskap i Mörbylånga kommun 

2.1 Geografiskt områdesansvar  

Jämte de tre grundprinciperna för krisberedskap verkar även det Geografiska 

områdesansvaret. 
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I ett normalläge och fredstid innebär ansvaret att kommunen ska verka för att 

olika aktörer i kommunen samverkar i planerings- och krisberedskapsarbete.  

Under en samhällsstörning ska kommunen verka för att samordna de 

krishanteringsåtgärder som olika aktörer vidtar. Kommunen har ett ansvar att 

stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå. ISF 

kan liknas med ett samverkansmöte. Kommunen ska ta initiativ till att en 

samlad lägesbild tas fram, och även verka för att informationen till 

allmänheten samordnas.  

Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 

krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas 

nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, 

bl.a. Rakel – radiokommunikation för effektiv ledning, samt WIS, ett 

webbaserat verktyg för samverkan. 

2.2 Risk- och sårbarhetsanalys 

I det geografiska områdesansvaret ingår även ansvar för kommunen att 

identifiera samhällsviktig verksamhet och att samverka för att skydda denna. 

Arbetet sker framförallt inom ramen för arbetet med Risk- och 

sårbarhetsanalysen som utgör grunden för kommunens samlade risk- och 

säkerhetsarbete. 

Med samhällsviktig verksamhet menas de verksamheter, anläggningar, 

noder, infrastrukturer och tjänster som upprätthåller den funktion som de 

ingår i och är verksamhet som är av avgörande betydelse för upprätthållandet 

av viktiga samhällsfunktioner.  

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen sker i en särskilt sammansatt 

riskhanteringsgrupp där samtliga berörda och samhällsviktiga verksamheter 

inom kommunen varit representerade. En utgångspunkt för gruppens arbete 

är att pröva i vilken utsträckning som analyserna i föregående mandat-

periods analys fortfarande håller.  

Under år 2018 genomfördes en utvärdering av arbetet med de åtgärdsbehov 

som lyftes fram i föregående mandatperiods RSA. Delar av detta arbete 

pågår fortfarande och har lyfts in i den nu aktuella analysen. RSA:n är både 

en inventering, en analys samt en handlingsplan över konkreta punkter som 

behöver åtgärdas under mandatperioden. Arbetet med RSA:n ska därför 

fortlöpande utvärderas. 

Den återupptagna totalförsvarsplaneringen på nationell nivå innebär att 

kommunen under mandatperioden kommer att inleda arbete inom civilt 

försvar. Detta uppdrag hanteras inte inom ramen för överenskommelse om 

kommunernas krisberedskapsarbete, men upprätthållandet av samhällsviktig 

verksamhet återkommer inom båda områden. Risk- och sårbarhetsanalysen 

blir därför av betydelse även inom arbetet med civilt försvar.  
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3. Styrning av arbetet med krisberedskap  

Arbetet med krisberedskap utgår från kommunstyrelsen där också det 

yttersta ansvaret ligger. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för  

ledning, styrning och genomförande av arbetet med krisberedskap.  

Varje kommunal förvaltning/bolag har huvudansvaret för 

krisberedskapsarbete inom sitt verksamhetsområde och ska delta med 

nödvändiga resurser. 

Krisberedskapsarbetet ska vidare inriktas på att samtliga medarbetare genom 

ökad riskmedvetenhet och kunskap i hög grad själv tar ansvar för sin egen 

och verksamhetens säkerhet.  

Verksamhetsområdeschef och VD har det operativa ledningsansvaret för 

arbetets genomförande och uppföljning inom sin verksamhet. 

3.1 Riskreducerande arbete  

Åtgärder och verksamhet kopplat till kommunens krisberedskap ska utgå 

från den risk- och sårbarhetsanalys som under det första året varje 

mandatperiod fastställs av kommunfullmäktige. Analysen lämnar förslag på 

det arbete och de åtgärder som ska utföras under mandatperioden för att 

reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt öka förmågan till att 

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet. 

På lång sikt syftar RSA arbetet till att öka medvetenheten och kunskapen hos 

beslutsfattare inom det egna verksamhetsområdet samt skapa underlag för en 

planering. Detta arbete bidrar även till att ge en bild av de risker och 

sårbarheter som finns i samhället i stort.   

3.2 Krisorganisation 

I kommunens krisledningsplan (Plan för hantering av extraordinära 

händelser) anges hur kommunen ska organisera sig vid en samhällsstörning. 

Här anges även hur ledning och samordning sker, vilka lokaler som 

disponeras samt hur samband säkerställs. I krisledningsplanen finns även 

rutiner för aktivering samt krisorganisationens ansvar och mandat.  

Krisorganisationen ska, då den aktiveras, kunna bedriva operativ ledning, 

samverkan, omvärldsbevakning, framtagande av lägesbild, 

kriskommunikation samt analysera händelseutvecklingen av en händelse på 

kort och lång sikt.  

4. Planering, utbildning och övning 

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 

utbildning och övning som behövs för sina uppgifter vid extraordinära 

händelser i fredstid. En övnings- och utbildningsplan, samt en plan för 

hantering av extraordinära händelser ska fastställas för mandatperioden.  
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Kommunen deltar löpande i samverkansövningar på regional nivå genom 

nätverksarbete inom bl.a. risk- och säkerhet, informationssäkerhet, 

kriskommunikation och räddningstjänst.  

Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:  

• det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation.  

• kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 

mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång per 

mandatperiod (observera att denna övning ska avse extraordinära händelser i 

fredstid) 

• varje övning ska utvärderas avseende på såväl styrkor som svagheter när 

det gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med 

andra aktörer.  

I planeringen för innevarande mandatperiod ingår att jobba vidare med det 

geografiska områdesansvaret genom att öka krisorganisationens förmåga att 

jobba med inriktning och samordning, framtagande av lägesbild och 

kriskommunikation. Kommunen ska också implementera Gemensamma 

grunder för samverkan och ledning med stöd av MSB och Länsstyrelsen. 

Fortbildning sker löpande inom såväl teknik som metodik.  

Arbetet inom geografiskt områdesansvar ska samordnas med Borgholms 

kommun och samverkan sker bland annat i en gemensam 

riskhanteringsgrupp för Öland som har till uppgift att förebygga 

extraordinära händelser och att möjliggöra en effektiv samverkan vid en 

inträffad händelse inom kommunens yta. Samverkande aktörer i gruppen är 

Mörbylånga och Borgholms kommuner, Räddningstjänsten, Region Kalmar 

län samt företrädare från Trafikverket, Eon och Polisen.  



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-14 

Dnr 

KS 2019/000407 

  

 

Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag. MBLAFS 2018:8 rev 2 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för förtydligande av 2 § 5 
punkten samt justering av datum.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 
Kommunstyrelsens beslut om återremiss den 5 november 2019 § 276. 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, 
daterat den 12 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 november 2019 fattades 

beslut om återremiss för att förtydliga 2 § 5 punkten och ändra datum för 
giltighetstiden. Dessutom fördes synpunkter fram under sammanträdet dels 

om att ordet förmåner används i reglementet och dels om rimligheten i att 
när en tillfällig nämndsordförande utses för att den ordinarie ordföranden 
under en längre tid inte kan utföra sitt uppdrag så får den tillfällige 

ordföranden inget begränsat arvode för sitt uppdrag förrän en månad efter 
det att den ordinarie ordföranden upphört att fungera som ordförande. 

Därför har förvaltningen, efter samråd med kommunfullmäktiges presidium 
och kommunstyrelsens ordförande gjort justeringar inte bara enligt den 
formella återremissen utan även i frågan om ersättning för en tillfällig 

ordförande i en nämnd så att denne enligt förslaget ska få begränsat arvode 
från och med det datum då nämnden beslutar att utse en tillfällig ordförande. 

Däremot föreslås ingen förändring av användningen av ordet förmåner. 
Förmåner är det begrepp som används i kommunallagen. Det är även ett 
begrepp inom skattelagstiftningen. På Skatteverkets hemsida står det att 

förmån är ersättning för utfört arbete som inte utgörs av kontant lön. 
Begreppet förmånsbeskattning är också det som normalt används i gällande 

skatteregler. 

Vid kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 11 november togs 
ytterligare två frågor upp som nu har reviderats i det nya förslaget till 

reglemente.  
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Kultur- och tillväxtnämnden avser att utse fokuspolitiker inom sitt område 

som ska ha ungefär samma uppdrag som kontaktpolitiker. Därför föreslås en 
ändring i 2 § 6 punkten så att även fokuspolitiker omfattas av rätt till arvode 
genom att ”eller motsvarande” läggs till efter ”kontaktpolitiker.  

Eftersom det idag finns två nämndsordföranden som inte är ledamöter eller 
ersättare i kommunfullmäktige har frågan om deras möjlighet till arvode i 

samband med fullmäktigesammanträden aktualiserats. Diskussionen i 
fullmäktiges presidium ledde fram till förslaget att när en ordförande kallas 
till kommunfullmäktige för att besvara en interpellation eller fråga så får de 

arvode men vid andra tillfällen får de inte arvode om de är med vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. Frågan är till sin natur 

helt och hållet politisk och därför överlämnar förvaltningen till den politiska 
nivån att hantera eventuella alternativ till den föreslagna revideringen. 

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 

Förslaget till reviderat reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag antas.  

Charlotta Rasmusson 
Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
HR 

Ekonomi 
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Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 
Gäller från den 1 januari 2019.  
Revidering gällande från den 1 januari 2020. 

Allmänna bestämmelser  

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen, det vill säga för ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt 
kommunalråd, oppositionsråd och revisorer. Bestämmelserna gäller även i 

tillämpliga delar styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i kommunens 
helägda bolag. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller en betydande del av 
heltid gäller inte §§ 3-5, 12 och 13. Med betydande del av heltid avses här att 
uppdraget fullgörs på minst 40 % av heltid. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Förtroendevalda har rätt till kostnadsersättningar och arvoden enligt vad som 

närmare anges nedan i §§ 3-5, 9, 12 och 11-13 för förrättningar enligt 
följande.  

1. Sammanträden med kommunfullmäktige, nämnder och utskott samt 

revisorerna. Även utbildning som sker under sammanträden omfattas av 
denna punkt. Nämndsordföranden som inte är ledamot eller ersättare i 

kommunfullmäktige får ersättning för sammanträde i 
kommunfullmäktige dit de är kallade för att svara på en interpellation 
eller en fråga. Ersättning betalas ut från sammanträdets början fram till 

dess att interpellationen eller frågan är besvarad. 

2. Sammanträden med beredningar eller arbetsgrupper som inrättats av 

kommunfullmäktige eller en nämnd.  

3. Deltagande i dialogmöten eller liknande som beslutats av 
kommunfullmäktiges presidium eller av en nämnd i sin helhet. 

4. Justering av protokoll. Om justering sker i samband med annat möte eller 
med hjälp av digital teknik utgår ingen särskild ersättning för justeringen. 

5. Externt arrangerade Konferenser, studiebesök, studieresor, kurser eller 
liknande som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget och som beslutas av en nämnd, av dess presidium, 

av kommunstyrelsens ordförande när det gäller nämndsordföranden i sin 
helhet eller av kommunfullmäktiges presidium. Överenskommelse kan 

göras med förtroendevalda om deltagande utan arvode. 

För internt arrangerade konferenser, studiebesök, utbildningar eller 
liknande betalas inga arvoden ut om de sker utanför sammanträdestid. 
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6. Uppdrag som kontaktpolitiker eller motsvarande. 

skolavslutningsförrättare. 

7. Brådskande handläggning inom socialtjänsten enligt delegeringsordning. 

8. Överläggning med externa myndigheter och organisationer efter beslut 

av fullmäktige- eller nämndordförande.  

9. Gemensam syn på plats inför beslut. Ersättning enligt denna punkt kräver 

beslut av nämndens presidium nämnden i sin helhet. 

3 § Förlorad arbetsinkomst (Kl 4 kap. 12-18 §§) 

Förtroendevald har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad 

arbetsinkomst som uppkommer när de fullgör sina politiska uppdrag. 
Förlorad arbetsinkomst kan dock ej överstiga 240 kronor per timme eller 

1 920 kronor per dag. Schablonersättning utgår till förtroendevald, där 
beloppet för förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas. Ersättningen baseras i 
sådant fall på den senaste fastställda sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) 

(bilaga 1). 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig 

skatt. Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 
timmar = maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till 
närmaste tiotal kronor. 

4 § Förlorad pensionsförmån  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

bilaga 1.  

5 § Förlorad semesterförmån  

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 

enligt bilaga 1. 

6 § Årsarvoden  

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av 
heltid har rätt till årsarvode (bilaga 1).  

Sådan förtroendevald har också rätt till ledighet (motsvarande semester) med 

bibehållen ersättning. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget 
kan fullgöras.  

Årsarvoderad förtroendevald har rätt till föräldraledighet enligt samma regler 
som gäller för anställda i kommunen.  

7 § Begränsat arvode  

Förtroendevalda som har uppdrag enligt § 5 i bilaga 1 har rätt till begränsat 
arvode enligt bilagan. Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har 

inte rätt till ytterligare begränsat arvode. 

Frågan om begränsade arvoden i beredningar ska beslutas i samband med att 
respektive beredning tillsätts. 

§ 8 Arvode vid sjukdom eller annat förhinder 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag under en längre tid upphör rätten till begränsat arvode efter en 
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månad. När en ersättare för ordföranden utses får denne begränsat arvode 

från det datum då beslutet fattas. Det som gäller för ordföranden gäller för 
förste och andre vice ordföranden. 

9 § Arvoden för sammanträden m.m.  

Förtroendevalda som inte är heltidsarvoderade har rätt till ersättning enligt 
§ 2, med undantag för det som framgår av bilaga 1 och 2. Om förtroendevald 

deltar i flera olika sammanträden eller förrättningar under en och samma dag 
slås tiden ihop och arvode betalas ut för den sammanlagda förrättningstiden.  

För icke tjänstgörande ersättare betalas halvt arvode ut. Om ersättare 

tjänstgör under del av sammanträde betalas helt arvode ut för hela den tid 
som ersättaren är närvarande vid sammanträdet. 

10 § Kommunal pension  

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i gällande pensionspolicy och pensionsreglemente.  

11 § Resekostnader och traktamenten  

Reseersättning för resor och traktamenten utgår enligt samma regler som 

gäller för anställda kommunalt avtal för de som omfattas av detta reglemente 
när de fullgör sina politiska uppdrag för sammanträden och förrättningar 
enligt § 2. Ersättning betalas ut även till ej tjänstgörande ersättare vid 

sammanträden enligt § 2 punkterna 1, 2 och 9. 

Reseersättning för uppdrag inom kommunen betalas normalt ut från den ort 

där den förtroendevalde är folkbokförd, dock som längst från 
kommungränsen. 

Reseersättning betalas också ut till vigselförrättare i samband med 

förberedande samtal med brudparet och att vigsel förrättas. 

12 § Ersättning för barntillsyn 

Ersättning för barntillsyn utgår till förtroendevald för tillsyn av barn under 
12 år. 

Ersättningen utgör 150 kronor per timme och avser tid, då förtroendevald 

deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning enligt § 2 samt för 
nödvändig restid.  

Ersättningen är skattepliktig.  

Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående i form av 
make/maka, sambo, hemmavarande barn, föräldrar eller svärföräldrar.  

Vid begäran om ersättning för barntillsyn ska kvitto på styrkta kostnader 
bifogas.  

Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

13 § Ersättning för resekostnader för förtroendevalda med 

funktionshinder  

Ersättning för resekostnader utgår till förtroendevald med funktionshinder i 

samband med deltagande i sammanträde eller förrättning enligt § 2. 
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För ersättningen krävs att den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller 

läkarintyg som styrker att personen inte kan använda allmänna 
kommunikationer eller köra eget fordon.  

Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylikt som kör, 

utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Mörbylånga 
kommun.  

Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto.  

Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på styrkta kostnader 
bifogas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

14 § Hur man begär ersättning  

För att få ersättning enligt §§ 3, 5 och 11-13 ska den förtroendevalde begära 
ersättning och anmäla till kommunkansliet hur många timmars ledighet 
uppdraget föranlett samt vilka ersättningsberättigade kostnader som 

uppdraget medfört. För att få ersättning enligt § 5 ska den förtroendevalda 
dessutom styrka förlusten av semesterförmån senast tre månader efter det 

semesterår som förlusten gäller. 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalde 
styrka sin förlust genom intyg eller genom kopia på lönebesked som anger 

vilket löneavdrag som gjorts. Intyget ska i kronor ange vad den 
förtroendevalde förlorat i samband med sitt uppdrag. Begäran om ersättning 

för förlorad arbetsinkomst ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 
10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum, och intyg eller kopia av 
lönebesked senast tre månader, efter det att förrättningen ägt rum. 

Förtroendevald som enligt § 3 har rätt till schablonersättning ska senast i 
samband med att denne första gången begär ersättning för förlorad 

arbetsinkomst lämna ett intyg från Försäkringskassan som anger vilken 
sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) den förtroendevalde har. 

Vid inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  

Om begäran om ersättning avser förrättning där endast reseersättning ska 
betalas ut ska begäran lämnas in senast sex månader efter det att 

förrättningen ägt rum. 

15 § Hur man begär arvode 

Vid sammanträden där sekreterare är närvarande begärs arvode genom att 

man fyller i den närvarolista som sekreteraren skickar runt. Vid andra 
tillfällen då arvode ska betalas ut ska den förtroendevalde själv på särskild 

blankett begära arvode. Blanketten ska lämnas in till kommunkansliet senast 
den 10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum. Sekreteraren 
tillhandahåller blankett. När digitala system för inrapportering av utförda 

uppdrag införs ska dessa användas istället. 

Den förtroendevalde ansvarar själv för att beslut om deltagande i förrättning 

enligt § 2 punkterna 5, 8 och 9, lämnas in till kansliet i samband med att 
blankett för begäran om arvode lämnas in. 



Mörbylånga kommun 

Datum 
2019-11-12 

Dnr 

KS 2019/000407 

Sida 

6(10) 
 

 

16 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser och om dispens från reglerna när 
situationer som inte förutsetts inträffar avgörs av personal HR-chef eller 
motsvarande efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. 

17 § Utbetalning  

Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.  

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.  
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Bilaga 1 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

§ 2 Förlorad pensionsförmån (reglementets § 4) 

Procentpåslag Förlorad pensionsförmån kompenseras med 4,5 % på utbetald 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen betalas ut som ett 

engångsbelopp i februari året efter det år då ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst betalades ut. 

§ 3 Förlorad semesterförmån (reglementets § 5) 

Verifierad förlust av semesterförmån ersätts efter begäran från den 
förtroendevalde. Begäran ska ha inkommit till kommunkansliet senast 3 

månader efter det semesterår då förlusten uppstod. 

§ 4 Årsarvode (reglementets § 6) 

Förtroendevalda med årsarvode har inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för kommunala förtroendeuppdrag. Heltidsarvoderad 
förtroendevald har inte rätt till sammanträdesarvode. Övriga Årsarvoderade 

har inte rätt till arvode för sammanträden som rör uppdrag kopplade till 
kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Förtroendevald med årsarvode kan samtidigt få begränsat arvode upp till 
maximalt sammanlagt 100 procent. Förtroendevald som under en månad når 
ett arvode som motsvarar 100 % har inte rätt till ytterligare arvode. 

Ordförande i kommunstyrelsen 

tillika kommunalråd 
Ordföranden tjänstgör 100 procent 

av heltid.  

90 % av riksdagsledamöternas 

arvodesnivå (2020 = 68 400 kr/mån) 

738 720 kronor/år    

1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika 
kommunalråd 

75 % av arvodet till KS-ordf. =  

554 040 kronor/år 

2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika 
oppositionsråd  

75 % av arvodet till KS-ordf. =  

554 040 kronor/år 

 

För årsarvoderad förtroendevald tillämpas gällande AB-avtal. Ersättningarna 
är pensionsgrundande. 
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§ 5 Begränsat arvode (reglementets § 7) 

Förtroendevalda med begränsat arvode har rätt till sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst utom enligt bilaga 2. 

Nedanstående arvoden är beräknade per år. 

Ordförande i kommunfullmäktige 30 % av arvodet till KS-ordf. =  

221 616 kronor/år 

1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

15 % av arvodet till KS-ordf. =  
110 808 kronor/år 

Ordförande i kultur- och 

tillväxtnämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i kultur- och 
tillväxtnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

Ordförande i samhällsbyggnads-

nämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i samhälls-
byggnadsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

Ordförande i socialnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i socialnämnden 10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

Ordförande i utbildningsnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i 
utbildningsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

Ordförande i valnämnden  5 % av arvodet till KS-ordf. =  
36 936 kronor/år 

Vice ordförande i valnämnden  2,5 % av arvodet till KS-ordf. =  
18 468 kronor/år 

1:e och 2:e vice ordförande i 
överförmyndarnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 
73 872 kronor/år 

Ordförande i kommunrevisionen 5 % av arvodet till KS-ordf. =  

36 936 kronor/år 

Revisorerna samt revisorer* inom 
helägda bolag 

2,5 % av arvodet till KS-ordf. =  
18 468 kronor/år 

Ordförande i helägda kommunala 

bolag *                   

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i helägda 
kommunala bolag * 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

 

*MBAB samt MFAB räknas som ett bolag gällande arvoden för ordförande, 
vice ordförande samt revisorer i bolagen. 
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§ 6 Arvoden för sammanträden med mera (reglementets § 9) 

Nedanstående arvodesnivå gäller för år 2019. 

Grundarvode samt justeringsarvode, upp till 1 timme 490 kr 

Halvdagsarvode, mer än 1 timme men högst 4 timmar 1 014 kr 

Heldagsarvode, mer än 4 timmar men högst 8 timmar 1 350 kr 

Utökat heldagsarvode, mer än 8 timmar 1 685 kr 

Valdagssammanträde, ordförande 3 240 kr 

Valdagssammanträde, 1:e och 2:e vice ordförande 2 850 kr 

Valdagssammanträde, ledamöter 2 518 kr 

§ 7 

Arvoden enligt §§ 4-6 ska räknas om årligen av förvaltningen i förhållande 
till riksdagsledamöternas arvodesnivå. 
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Bilaga 2 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Begränsat arvode 

Uppgifter som ingår i årsarvode eller i begränsat arvode 

Följande förrättningar ingår i den förtroendevaldes arbetsuppgifter och täcks 

av årsarvodet eller det begränsade arvodet. För förrättning utgår 
reseersättning.  

1. Omvärldsbevakning och annan informationsinhämtning som respektive 
ordförande genomför enligt aktuellt nämndsreglemente och som går 
utöver det som regleras i § 2 i detta reglemente. 

2. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande 
eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning 

eller dylikt.  

3. Presidiemöten. 

4. Justering av protokoll eller påskrift av annan handling inom det organ 

där man uppbär arvodet. 

5. Restid i anledning av ovan. 

6. För ordförande i en nämnd ingår även § 2 punkt 6 7 

För årsarvoderad ingår dessutom § 2 punkterna 6, 8, och 9. 
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Revidering av Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Beskrivning av ärendet 

En del förtydliganden och ändringar behöver göras i reglementet. 
Förvaltningen har på uppdrag av den politiska ledningen tagit fram ett 
förslag till revidering.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, 
daterat den 10 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den11 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Den nya politiska organisationen har varit verksam ett drygt halvår och det 
visar sig nu att det finns behov av vissa förtydliganden och mindre 

justeringar i arvodesreglementet.  

Reglementets § 2 har renodlats så att arvoden och ersättningar som inte 

nödvändigtvis är kopplade till att man deltar i arvodesgrundande aktiviteter 
inte längre behandlas i samma paragraf. Dessutom ges nämndernas presidier 
rätt att besluta om deltagande i arrangemang enligt punkt 5 och gemensam 

syn enligt punkt 9. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att besluta 
om deltagande enligt punkt 5 för samtliga nämndsordföranden. Den här 

förändringen görs för att få en smidigare hantering av frågorna och slippa 
situationer där det uppstår problem på grund av att anmälningstiden gått ut 
innan nästa sammanträde. 

När det gäller reseersättningar för deltagande i sammanträden eller andra 
aktiviteter som äger rum i kommunen görs en begränsning genom att 

reseersättning endast kan betalas ut från kommungränsen oavsett varifrån 
resan startats.  

I övrigt har en del förtydliganden och mindre förändringar gjorts. Dessutom 

har en mening förts in om att använda digitala system för att rapportera sin 
tjänstgöring. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. Frågan är till sin natur 

helt och hållet politisk och därför överlämnar förvaltningen till den politiska 
nivån att hantera eventuella alternativ till den föreslagna revideringen. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

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

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag antas.    

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
Författningssamlingen 

Samtliga nämnder 
HR 
Ekonomi 
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§ 276 Dnr KS 2019/000407  

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-
valda och för styrelseledamöter i kommunens helägda 
bolag. MBLAFS 2018:8, rev 2 

Sammanfattning av ärendet 

En del förtydliganden och ändringar behöver göras i reglementet. Förvalt-ningen 

har på uppdrag av den politiska ledningen tagit fram ett förslag till revidering.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-valda 

och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, daterat den 10 september 
2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Henrik Yngvesson (M) yrkar på återremiss för ett 

förtydligande av § 2 punkt 5, samt datum när reglementet ska börja gälla. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare 
tillfälle och finner att ärendet ska återremitteras.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ett förtydligande av § 2 punkt 5, samt datum när 
reglementet ska börja gälla.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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Ägardirektiv för Mörbylånga kommuns helägda 
dotterbolag 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i 
förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen 

bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet 
som bolagen bedriver. Kommunfullmäktige i Mörbylånga ser vikten av ett 

kommunalt koncerntänkande och lämnar därför ägardirektiv som ska 
säkerställa att detta uppnås.   

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för mandatperioden 2019-2022 
Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2019   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Bolagen är en del av den kommunala verksamheten. Bolagen står i sin 
verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsens utfärdade direktiv för 
verksamheten.  

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och 
förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande 
ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt 

förekommande avtal mellan kommunen och bolagen.  

Väsentligt är att vid utnyttjande av privaträttslig organisationsform de 
kommunaldemokratiska värdena inte eftersätts. Ett sätt att motverka detta är 

att skapa en organisation där kommunens överordnade roll tydligt är 
markerad och där kommunen också utövar en faktisk och engagerad 

ägarledning. 

Genom dessa ägardirektiv säkerställer kommunfullmäktige förutsättningarna 
för en koncerngemensam styrning och verksamhet. 

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 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Ägardirektiven för mandatperioden 2019-2022 antas.  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Styrelsen för Mörbylånga Bostads AB 
Styrelsen för Mörbylånga Fastighets AB 
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Bakgrund 

Bolagen är en del av den kommunala verksamheten. Bolagen står i sin 
verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommun-
fullmäktige eller kommunstyrelsens utfärdade direktiv för verksamheten.  

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och för-
hållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande ägardirek-

tiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal 
mellan kommunen och bolagen.  

Väsentligt är att vid utnyttjande av privaträttslig organisationsform de kom-

munaldemokratiska värdena inte eftersätts. Ett sätt att motverka detta är att 
skapa en organisation där kommunens överordnade roll tydligt är markerad 

och där kommunen också utövar en faktisk och engagerad ägarledning.  

Bolagens styrelser ska årligen gå igenom ägardirektiven och hur man ska 
leva upp till dem. 

Syfte 

Kommunfullmäktige anger följande skäl för att ge ägardirektiv till 

kommunens bolag:  

• Kommunallagen förutsätter ett kommunalt inflytande över bolagen efter-
som de är ett instrument för kommunal verksamhet.  

• Kommunen har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten i 
bolagen.  

• Förtroendet för kommunal verksamhet ökar om omvärlden kan konsta-
tera att de kommunala bolagen är en del av ägaren/kommunen.  

• Bolagen är kommunens egendom. Det finns alltså ett ägaransvar inför 

kommunmedborgaren. Kommunen är dessutom i borgen för bolagens 
engagemang vilket understryker ägaransvaret. 

Insyn i bolagets verksamhet 

Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur demokratisk syn-
punkt. Bolagen ska ha en öppen attityd i dessa frågor.  

I bolagsordningarna för de kommunala bolagen anges att bolagen ”ska 
bereda kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas.  

Kommunfullmäktiges roll 

Kommunens helägda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna 
som framgår av 2 kapitlet kommunallagen om inte annat följer av lag.  

Bolagsstyrelsen har en skyldighet att se till att kommunfullmäktiges ställ-
ningstagande inhämtas i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt. Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen.  

Exempel på frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt:  

• ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av ända-

målet för bolagets verksamhet eller där det framgår att kommunfull-
mäktige beslutar.  
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• förändringar av aktiekapitalet. 

• fusion av företag.  

• förvärv eller bildande av dotterbolag eller intressentbolag.  

• förvärv eller försäljning av fastighet eller annan egendom av sådan 

omfattning att det påverkar bolagets långsiktiga ekonomi.  

• strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start 

av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.  

• större investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi 
och/eller medför risk för kommunen.  

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande vad avser  

• Investeringsbeslut eller beslut om avyttring överstigande 20 mnkr.  

• Planering för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet.  

• Frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt.  

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolags-

stämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan 
trots detta vara en sådan fråga som kräver kommunfullmäktiges godkän-

nande enligt sista punkten ovan. Uppstår tveksamhet huruvida kommunfull-
mäktiges godkännande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsens 
presidie.  

Tillsättande av styrelse  

Styrelseledamöterna (och suppleanterna) ska utses av kommunfullmäktige 
och bestå av representanter från de politiska partierna.  

Arvode till förtroendevalda fastställs av kommunfullmäktige och framgår av 

” Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelse-
ledamöter i kommunens helägda bolag.”.  

Utfärdande av ombudsinstruktion 

Kommunfullmäktige utser ombud och utfärdar ombudsinstruktioner inför 

årsstämmorna i de helägda dotterbolagen. 

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att utse ombud och 

utfärda ombudsinstruktioner inför övriga bolagsstämmor som inte innehåller 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt. Instruktionen ska 
omfatta hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. 

Kommunstyrelsens roll 

Av 6 kap 1 § kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att 

fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrel-
sen även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k. 
uppsiktsplikten.  

Uppsikt innebär att hålla sig informerad om bolagens förhållanden i olika 
avseenden samt att bedöma hur bolagen i dessa avseende förhåller sig till 

styrande dokument och dylikt. Kommunstyrelsen ska årligen skriftligt 
rapportera till kommunfullmäktige hur uppsiktsplikten har utövats.  

Kommunen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksam-

het. Bolaget ska ta initiativ till möten med kommunen om omständigheterna 
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så påkallar. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och 

resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Per 30/4 ska bolaget presentera en 
prognos över bolagets måluppfyllelse och resultat till budget- och uppfölj-
ningsutskottet. Formen ska vara samma som för övriga nämnder. Per 31/8 

och 31/12 ska bolaget leverera ett komplett bokslut till kommunens 
ekonomiavdelning för att bidra till kommunkoncernens delårsrapport och 

årsredovisning.  

Bolagets presidium, verkställande direktör och andra nyckelpersoner ska 
delta vid möte med företrädare för kommunen minst tre gånger per år. 

Bolaget ska uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och föränd-
ringar som kan inverka på bolagets verksamhet.  

Ägarfrågor som inte är av principiell betydelse eller annars större vikt 
delegeras till kommunstyrelsen. 

Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer 

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all 
verksamhet i kommunen, vilket inkluderar bolagen. Enligt 12 kap 1 § 

kommunallagen genomför lekmannarevisorn granskningen.  

Av 10 kap 5 § kommunallagen följer att kommunfullmäktige ska utse 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap 

aktiebolagslagen (ABL). Arvode till lekmannarevisorn följer regelverket för 
arvoden till förtroendevalda. Kostnader för den revision lekmannarevisorer-

na utför ska belasta bolagen. 

Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstäm-
man och kommunfullmäktige.  

I en gemensam upphandling ansvarar kommunrevisionen för upphandling av 
sakkunnigt biträde till lekmannarevisorerna och för upphandling av 

auktoriserad revisor. 

Det är ur ett koncernperspektiv angeläget att bolagens och kommunens 
revisorer kan samråda med varandra i frågor som rör bolagens angelägen-

heter. 

Utgångspunkter för bolagens verksamhet 

Mörbylånga kommuns bolag ska enskilt och gemensamt verka för att 
Mörbylånga kommuns värdegrund ”Människan i fokus” följs samt att 
kommunens vision uppnås; ”Mörbylånga - en kommun där vi växer, lever 

och verkar tillsammans. Här skapar vi goda förutsättningar för vår framtid, 
trygghet och fritid”. Utifrån fullmäktigens fastställda övergripande mål i fyra 

olika perspektiv och därtill hörande strategier ska visionen uppnås. 

Kommunens bolag ska skötas på ett sätt där stor hänsyn tas till de fördelar 
som kan skapas för kommuninvånarna. Bolagen ska verka för de beslut som 

kommunfullmäktige fattar. Bolagen ska verka för utveckling och tillväxt i 
hela Mörbylånga kommun.  

Verksamheten ska drivas på ett affärsmässigt sätt. Effektivitetsvinster för 
bolagen ska innebära fördelar för kommunen som helhet (koncernnyttan). 
Kommunen och respektive bolag ska därför i dialog söka lösningar som 

tillgodoser dessa gemensamma intressen. Bolagen ska prestera ständiga 
förbättringar. 
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Utöver vad som anges i budgeten ska bolagen också följa de mål, uppdrag 

och andra direktiv som berör dem och som meddelas i olika policy, program 
och riktlinjer som antagits av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
såsom exempelvis finanspolicy och regler för representation Bolagen ska så 

långt det är möjligt medverka i samordnade kommunövergripande upphand-
lingar eller samordnade upphandlingar för bolagskoncernen och Mörbylånga 

kommun. Bolagen ingår i kommunens krisorganisation och ska samordna 
sina resurser och bistå kommunen i händelse av kris. 

Bolagen ska vara pådrivande i utvecklingen av det långsiktigt hållbara sam-

hället socialt, miljömässigt och ekonomiskt.  

Bolagen ska i samverkan med övrig kommunal verksamhet söka samord-

ningsfördelar och arbeta aktivt med energieffektivisering.  

I bolagens årsredovisningar ska tydligt framgå hur bolagen uppfyllt de 
bolagsspecifika ägardirektiven, de kommunövergripande målen, de 

kommunala befogenheterna och det kommunala ändamålet.  

Bolagens skyldigheter enligt kommunallagen 

Kommunens helägda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna 
som framgår av 2 kap. kommunallagen om inte annat följer av lag.  

Bolagsstyrelsen har en skyldighet att se till att kommunfullmäktiges ställ-

ningstagande inhämtas i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av 
större. Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Se rubrik 

kommunfullmäktiges roll för exempel. 

Bolagens skyldigheter gentemot Mörbylånga kommun 

Det åligger bolaget att utan dröjsmål tillse att följande handlingar kommer 

Mörbylånga kommun tillhanda:  

• Protokoll från bolagsstämma.  

• Protokoll från styrelsesammanträde.  

• Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
från lekmannarevisor.  

Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen regleras också av  

• Särskilda direktiv som utfärdas av kommunfullmäktige eller kommun-

styrelsen.  

• Mörbylånga kommuns budget och ekonomiska planering. 

• Avtal mellan bolaget och kommunen.  

Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av kommunfullmäktige 
beslutade anvisningar och riktlinjer m.m. som berör bolagets verksamhet. De 

ska också arbeta för att de övergripande mål som anges i kommunens budget 
uppnås. 

Bolagen ska årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse 

tillställts kommunstyrelsen genom ordförande och verkställande direktör vid 
sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor om bolagets verk-

samhet.  
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Bolagen ska löpande samråda med kommunstyrelsen för att lämna förslag 

eller diskutera projekt som kan vara viktiga för kommunens samlade utveck-
ling, s.k. ”Kommunnytta”. Vid sådant samråd ska även förslag redovisas 
som eventuellt är affärsmässigt osäkra. 

Finansforum 

Bolagen ska enligt kommunens finanspolicy ingå i ett finansforum tillsam-
mans med kommunen i syfte att optimera riskhanteringen och finansnettot 
inom kommunen och de kommunala bolagen. 

Upphandling 

För kommunen och de kommunala bolagen gäller lagen om offentlig upp-
handling samt LUF – lagen om upphandling inom vatten, energi, transporter 

och posttjänster. Upphandling ska samordnas inom koncernen när det finns 
ekonomiska fördelar. Bolagen ska så långt det är möjligt medverka i samord-
nade kommunövergripande upphandlingar eller samordnade upphandlingar 

för bolagskoncernen och Mörbylånga kommun.  

Ekonomisk planering och redovisning 

Bolagens ekonomiska planering och redovisning ska vara sådan att den kan 
samordnas med kommunens. Bolagen ska rapportera i enlighet med instruk-

tioner från kommunen för att uppfylla bestämmelserna om ”sammanställd 
redovisning” i lagen om kommunal redovisning.  

Bolagen ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 
närmaste tre åren och budget för nästkommande räkenskapsår. 

Bolagen ska, så snart det kan ske, delge kommunstyrelsen en ekonomisk och 

verksamhetsmässig information från kommunens helägda bolag vid 
ekonomiska obalanser och löpande i tertialrapporter.  

I bolagens årsredovisningar ska uppgifter om löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader (med särskild uppgift om pensionskostnader) lämnas för 
var och en av grupperna styrelseledamöter (arvoden), verkställande direktör 

och övriga anställda. 

Personal- och lönepolitik 

Kommunens nämnder och de kommunala bolagen ska ha en gemensam 
personal- och lönepolitik. Det innebär bl.a. att styrelserna för bolagen ska ha 

en avstämning med kommunstyrelsens presidium inför förhandlingar om 
kollektivavtal och tillämpning av dessa. Frågor som rör de verkställande 

direktörernas anställnings- och lönevillkor handläggs av bolagets styrelse i 
samråd med kommunstyrelsens presidium.  

Tillsättning av tjänst som verkställande direktör i något av bolagen hand-

läggs av bolagens styrelse efter samråd med kommunstyrelsens presidium.  

Medverkan i annan planering 

Bolagen ska medverka i den fysiska planeringen och i miljö- och natur-
resursplaneringen. Bolagen ska också ge underlag till svar på frågor som 

ställs i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Administrativa system  

Bolagen ska använda sig av administrativa system som underlättar för 

information mellan kommunen och de kommunägda bolagen. Det är också 
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viktigt att kommunen utåt visar upp en enhetlighet som ett exempel för att 

skapa effektivitetsvinster och koncernnytta i samband med upphandling.  

Beredskap och säkerhet 

Krisledningsnämnden ansvarar ytterst för arbetet vid höjd beredskap och 
extraordinära händelser i Mörbylånga kommun. Nämnden ska vid extra-

ordinära händelser erbjudas erforderliga resurser från berörda bolag i den 
omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. 
Vidare ska bolagen, i den utsträckning som de blir kallade, delta i övningar.  

Mörbylånga kommuns skyldigheter gentemot bolagen 

Mörbylånga kommun ska, i egenskap av koncernmoder, tillse att de 

kommunägda bolagen erhållen den information som krävs för att bolagen 
ska kunna följa ägardirektiven. Det gäller exempelvis tidplaner för bokslut, 
förfrågningar om att delta i upphandlingar, tidplaner för politiska organs 

sammanträden, inbjudan till samråd gällande finanspolicy, fysisk planering 
och annat av vikt. 
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Bolagsspecifika ägardirektiv 

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetens allmännyttiga syfte  

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får ej 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 

kommunala kompetensen så som denna definieras i kommunallagen.  

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens likställighetsprincip bidra 

till bostadsförsörjningen i Mörbylånga kommun och tillhandahålla ett brett 
och varierat utbud av bostäder som passar personer med olika behov och 
ekonomi. Hyresgästerna ska ges möjlighet till boendeinflytande. 

Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja en 
hyressättning med stabila och skäliga hyror i olika kommundelar. Bolaget 

ska aktivt arbeta för att med sin del av hyresrätter i Mörbylånga kommun 
minska bostadssegregationen, hemlöshet och utestängning från bostads-
marknaden.  

Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik och 
utveckling.  

Övriga verksamhetsuppdrag  

Under innevarande mandatperiod 2019-2022 ska bolaget producera minst 

30 nya lägenheter.  

Bolaget har enligt ett särskilt förvaltningsavtal, ansvar för förvaltning av de 

kommunala verksamhetsfastigheterna. Enligt ett tilläggsavtal har bolaget rätt 
att inom ramen för det beslutade förvaltningsavtalet, besluta i frågor som rör 
verksamhetsfastigheternas normala drift och underhåll efter samråd med 

kommunens fastighetssamordnare. 

Ekonomiska mål  

Bolaget ska som mål för mandatperioden 2019-2022 ha en avkastning på 
eget kapital, d v s nettoresultatet (resultat efter finansiella intäkter och kost-

nader), dividerat med justerat eget kapital (eget kapital plus obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld), på minst 7 % årligen. 

Kommunfullmäktige kan justera det årliga avkastningskravet utan att nytt 
ägardirektiv särskilt formuleras om detta.  

Bolagets mål för soliditet, d v s det egna kapitalet (eget kapital inklusive 

obeskattade reserver), dividerat med balansomslutningen, ska vara minst 
10 %. Bolaget ska under mandatperioden arbeta för att öka soliditeten. 

Bolaget ska se över sitt fastighetsbestånd och överväga avyttring av vissa 
delar för att främja bolagets utveckling samt att i samma syfte genomföra en 
reglering av sin markreserv.  

Beträffande nybyggnation ska bolaget, om inte självfinansiering är möjlig, 
följa kommunens finanspolicy. Kommunal borgen ska endast användas efter 

särskild prövning i fullmäktige. Borgensavgift beslutas av fullmäktige. 
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Mörbylånga Fastighets AB 

Verksamhetens allmännyttiga syfte  

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.  

Mörbylånga kommuns ambition är att på olika sätt bidra till ett positivt 
företagsklimat inom det lokala näringslivet. Bolaget ska med sin verksamhet 

främja näringslivets utveckling genom att i första hand tillhandahålla ända-
målsenliga lokaler för detta ändamål. 

Bolaget ska erbjuda attraktiva, hållbara och innovativa lokallösningar. 

Bolaget ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd och genomföra fastig-
hetsförvärv/försäljningar för att på bästa sätt kunna utföra de uppdrag som 

åligger bolaget samt att i samma syfte genomföra en reglering av sin mark-
reserv. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av konkurrens-

neutralitet och utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget.  

Ekonomiska mål  

Bolaget ska som mål för mandatperioden 2019-2022 ha en avkastning på 

eget kapital, d v s nettoresultatet (resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader), dividerat med justerat eget kapital (eget kapital plus obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld), på minst 4 % årligen. 

Kommunfullmäktige kan justera det årliga avkastningskravet utan att nytt 
ägardirektiv särskilt formuleras om detta.  

Bolagets mål för soliditet, d v s det egna kapitalet (eget kapital inklusive 

obeskattade reserver), dividerat med balansomslutningen, ska vara minst 
16 %. Bolaget ska under mandatperioden arbeta för att öka soliditeten. 

Bolaget ska se över sitt fastighetsbestånd och överväga avyttring av vissa 
delar för att främja bolagets utveckling. Beträffande nybyggnation ska 
bolaget, om inte självfinansiering är möjlig, följa kommunens finanspolicy. 

Kommunal borgen ska endast användas efter särskild prövning i fullmäktige. 
Borgensavgift beslutas av fullmäktige. 
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Ölands Kommunalförbund - Revidering av 
förbundsordning, reglemente samt nytt driftsamavtal 
för IT 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsordningen för Ölands Kommunalförbund har reviderats med 
hänsyn till att den tidigare gemensamma säkerhetssamordningen flyttas 
tillbaka till respektive medlemskommun samt att IT föreslås tillkomma som 

ny verksamhet i kommunalförbundet. För att beskriva den bastjänst inom IT 
som kommunalförbundet ska tillhandahålla har också ett särskilt driftsavtal 

tagits fram som ny bilaga 2 till förbundsordningen..  

Beslutsunderlag 

Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund, daterad den 15 november 

2019. 
Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion, daterat den 

15 november 2019 (Bilaga 1 till förbundsordningen). 
Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT, daterat den 
15 november 2019 (Bilaga 2 till förbundsordningen). 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Efter diskussioner i och förslag från förbundsdirektionen i Ölands 

Kommunalförbund, har förbundsordningens § 2, ändamålsparagrafen, 
ändrats så att formuleringarna om den gemensamma säkerhetssamordningen 

lyfts ut och en ny text om IT-samverkan tillkommit.  

Mindre redaktionella ändringar har gjorts i § 5a och en kortare formulering i 
§ 5b gällande IT-drift i Borgholm har strukits. 

Ett förtydligande har skett i § 6 genom att reglementets text om arbets-
utskottet har lagts till här. I § 9 beskrivs att medlemskommunerna utser 

vardera en revisor och 1 revisorsersättare. 

I § 13 finns en ny textdel som beskriver hur kostnaderna för IT-
verksamhetens bastjänst ska fördelas mellan medlemskommunerna. 

I förbundsdirektionens reglemente har IT lagts till i § 2 om lednings- och 
styrfunktionen. FN:s barnkonvention har lagts till i § 3 och de övriga 

konventionerna har strukits av skälet att samma ändringar tidigare gjordes i 
kommunstyrelsens reglemente. Redaktionella förändringar har skett i § 6 och 
i § 23 finns en ny formulering.om arbetsutskottets sammansättning. Texten i 

§ 27 gällande ersättarnas tjänstgöring har slutligen formulerats om. 
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Förbundsordningen har i det så kallade Driftsam-avtalet fått en ny bilaga 2. 

Avtalet beskriver närmare IT-verksamhetens bastjänst som utgörs av drift 
och support samt beskriver också att det är möjligt för medlemskommunerna 
att i den utsträckning man finner nödvändigt, även köpa tilläggstjänster till 

bastjänsten. 

Förvaltningen ser inte att det utan ett upphandlingsförfarande är möjligt för 

medlemskommunernas helägda bolag att köpa IT-tjänster direkt från Ölands 
Kommunalförbund. Det är däremot möjligt för medlemskommunerna att 
sälja vidare till sina bolag, hela eller delar av sådana IT-tjänster man själv 

köper. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Mot bakgrund av ställningstaganden i förbundsdirektionen samt den 
utvärdering av IT som genomfördes i Mörbylånga under första halvåret 

2019, ser förvaltningen inte att det finns alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 

enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan komma att påverka perspektivet ”Arbetsmiljö” i 
kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Förändringarna i kommunalförbundets förbundsordning och i 
reglementet för förbundsdirektionen samt det nya Driftsam-avtalet 

godkänns. 

2. Eventuella framtida justeringar i Driftsam-avtalet får beslutas av 

kommunstyrelsen. 

3. Den reviderade förbundsordningen med bilagor ska träda i kraft per den 
1 januari 2010.  

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Förbundsdirektionen Ölands Kommunalförbund 

Ledningsgruppen 
IT-verksamheten 
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Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund 

Med bilaga 1 ”Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion” 
samt bilaga 2 ”Driftsam-avtalet” om IT-verksamhetens och bastjänstens 
utformning. 

§ 1 

Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Borgholms och Mörbylånga kommuner. 

§ 2 

Ändamål 

Kommunalförbundet har till ändamål att samverka i frågor som är av gemensamt 
intresse för de ingående kommunerna, inom de områden som anges i förbunds-

ordningen. 

Kommunalförbundets syfte är att stärka medlemskommunerna genom effektivt 
resursutnyttjande inom följande arbetsområden: 

Besöksnäringsfrågor 

- Turistbyråverksamhet 

- Organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- 

och utvecklingsfrågor 

- Äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/destinationsbolag 

Räddningstjänst 

Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller annan 

författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet ska 
också ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder 

förebyggs samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som 
åvilar förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa 
handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna. 

IT-samverkan 

Kommunalförbundet ansvarar för medlemskommunernas gemensamma IT-
verksamhet. Medlemskommunerna avtalar i sin tur med sina helägda bolag om 
IT-drift och support av den gemensamma IT-verksamheten.  

Kommunalförbundet ska ansvara för IT-driften och ska medverka till 
medlemskommunernas verksamhetsutveckling utifrån sin specialistkompetens 

inom IT och digitalisering.  

Kommunalförbundet tillhandahåller en bastjänst som är gemensam för 
medlemskommunerna. Kommunalförbundet får också, efter beslut i direktionen, 

tillhandahålla tilläggstjänster som kan avropas av medlemskommunerna. 
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Bastjänsten regleras närmare i det avtal som upprättas av parterna enligt ovan. 

Förbundet kan, om medlemskommunerna så beslutar, vara systemägare och/eller 
systemförvaltare. 

§ 3 

Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Ölands Kommunalförbund och har sitt säte i 

Mörbylånga kommun. 

§ 4 

Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. 

§ 5 

Organisation 

Kommunalförbundet ska vara ett förbund med förbundsdirektion. Direktionen 

kan tillsätta utskott eller andra beredningsorgan. 

§ 5a 

Förbundschef 

Kommunalförbundets koppling till medlemskommunerna och deras 
organisationer säkerställs genom att förbundsdirektionen utser en av 

medlemskommunernas kommundirektörer som förbundschef i 
kommunalförbundet. 

Uppdraget som förbundschef ska alternera mellan medlemskommunerna. 

Tidsperiod för uppdraget ska sammanfalla med mandatperiod. 

Den medlemskommun som under mandatperioden innehar ordförandeskapet i 
förbundsdirektionen ska utse förbundschef. 

Den kommundirektör som ej är förbundschef ska vara biträdande förbundschef. 

Förbundschefen är chef och ansvarig för kommunalförbundets samtliga 

verksamhetsområden. 

§ 5b 

Administrativ organisation 

Medlemskommunerna ska bistå med stöd till kommunalförbundet genom 
ekonomi- och kansliadministration (Mörbylånga kommun), personal-

administration (Borgholms kommun) och IT-drift (Borgholm).  

Kommunalförbundet ska ersätta kommunerna för ovanstående tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. Kommunerna fakturerar kommunalförbundet för 

uppkomna kostnader. 
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Kommunalförbundet ansvarar för IT-investeringar och ska ha pengar för detta i 

sin budget. 

§ 6 

Förbundsdirektion 

Förbundsdirektionen ska bestå av tio ledamöter och tio ersättare. Direktionen 
utgör räddningsnämnd för medlemskommunerna. 

Borgholms kommun utser fem ledamöter och fem ersättare och Mörbylånga 
kommun utser fem ledamöter och fem ersättare för varje mandatperiod. 

Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en 
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. 

Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna. 

Tidperioden för ett ordförandeskap är en mandatperiod. 

Arbetsutskott 

Inom förbundsdirektionen ska finnas ett arbetsutskott som har som uppgift att 
bereda ärenden som ska behandlas av förbundsdirektionen. Arbetsutskottets 

uppgifter i övrigt regleras i förbundsdirektionens reglemente. 

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare och väljs av direktionen. 
Direktionen utser en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 

ordförande bland ledamöterna i utskottet. 

Grundprincipen är att den medlemskommun som ej innehar ordförandeskapet i 

förbundsdirektionen (se § 6 ovan),  föreslås representeras av förste vice 
ordföranden och andre vice ordföranden i arbetsutskottet. 

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras 

tjänstgöringstid skall bestämmelserna i 9 kap. 3, 4, 7 §§ kommunallagen 
tillämpas. 

§ 7 

Initiativrätt 

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av 

1. medlemskommunerna genom dess fullmäktige och kommunstyrelse, 

2. ledamot i förbundsdirektionen. 

§ 8 

Närvarorätt 

Förbundsdirektionen får besluta att en förtroendevald i medlemskommunerna 
som inte är ledamot eller ersättare i förbundsdirektionen ska få närvara vid 

direktionens sammanträde och delta i överläggningarna men inte i beslutet. 
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§ 9 

Revision 

Kommunalförbundet ska ha 2 revisorer och 2 revisorsersättare. 

Medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga utser vardera 1 revisor och 1 
revisorsersättare för varje mandatperiod. § 10 

Tillkännagivande om justering av protokoll 

Kommunalförbundets kungörelser och andra tillkännagivanden ska anslås på 
kommunalförbundets digitala anslagstavla som ska finnas på kommunal-

förbundets webbplats. Medlemskommunerna får hänvisa genom länkning till 
kommunalförbundets digitala anslagstavla på sina egna webbplatser.  

§ 11 

Lån, borgen m m 

Förbundet får uppta lån och ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser intill ett 

högsta sammanlagt belopp om 10 000 000 kronor. 

§ 12 

Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till vad förbundsmedlemmarna anslagit till förbunds-

verksamheten de tre senaste åren. 

Nu angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av förbundets behållna 
tillgångar som föranleds av förbundets upplösning. 

§ 13 

Kostnadstäckning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 

täckas av anslag från förbundsmedlemmarna. Förbundsmedlemmarnas anslag ska 
betalas, i förskott, kvartalsvis till förbundet. 

Kostnaderna för räddningstjänsten ska fördelas enligt fastställd budget i 
förhållande till medlems-kommunernas invånarantal per den 1 januari året innan 
budgetåret.  

Beträffande IT-verksamhetens bastjänst ska kostnaderna fördelas efter respektive 
medlemskommuns antal användare, enheter och system.. Kostnaderna för 

eventuella tilläggstjänster täcks av den avropande medlemskommunen till 
självkostnadspris. 

Turism, besöksnäring och marknadsföring ska kostnadsfördelas 50/50.  

Fördelning av eventuellt uppkomna underskott ska fördelas på samma grunder. 
Fördelning av eventuella underskott i av förbundet ägda bolag ska ske med 

hälften vardera. 
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§ 14 

Budgetprocess 

Förbundsdirektionen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. 

Förslaget ska kommuniceras med kommunstyrelserna i medlemskommunerna 
och fastställas av förbundsdirektionen innan maj månads utgång. 

§ 15 

Styrning och insyn 

Förbundsdirektionen ska se till att fullmäktige i respektive medlemskommun får 

yttra sig innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. 

Kommunstyrelsen i respektive kommun ska genom förbundsdirektionen och 

förbundschefen/biträdande förbundschefen löpande hållas informerade om 
förbundets verksamhet. 

Allmänheten ska ges rätt att ställa frågor om årsredovisningen i samband med det 
sammanträde då förbundsdirektionen behandlar årsredovisningen. Möjligheten 
ska annonseras minst en vecka innan sammanträdet och skriftliga frågor ska 

kunna skickas in i förväg. Frågor ska också kunna ställas muntligt direkt vid 
sammanträdet under en allmänhetens frågestund då även de skriftliga frågorna 

besvaras. 

§ 16 

Ersättning 

Ersättning till förtroendevalda i Ölands Kommunalförbund ska utgå enligt av 
kommunfullmäktige i Borgholms kommun fastställda regler. 

§ 17 

Utträde med mera 

I fråga om förbundets likvidation och upplösning tillämpas 9 kap, 18 § 

kommunallagen. Om förbundsmedlem säger upp sitt medlemskap ska förbundet 
träda i likvidation tre år efter uppsägningen. Likvidation verkställs av direktionen 
i egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 
12 § angivna fördelningsgrunden gälla. 

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller 
på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får tillfälligt fortsättas om det 

behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en 

slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
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skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar 

för hela likvidationen. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbunds-

medlemmarna är förbundet upplöst. 

När likvidationsuppdraget är fullgjort ska direktionen besluta om vilken av 
förbundets medlemmar som ska överta vården av de handlingar som tillhör 

förbundets arkiv. 

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som 

förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot den andre förbunds-
medlemmen inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om 

talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av 
ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas. 

§ 18 

Tvist 

Vid tvister mellan förbundet och medlem ska, om parterna inte kan nå en frivillig 

uppgörelse, tvisten avgöras i allmän domstol. 

§ 19 

Ändring eller tillägg till förbundsordningen 

Ändring eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige. 

Denna förbundsordning träder i kraft den 1 januari 2020 och ersätter tidigare 
förbundsordning.  
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Bilaga 1 till Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund 

 
Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion 

Utöver det som föreskrivs om förbundsdirektionen i kommunallagen och för- 
bundsordningen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Förbundsdirektionens mandatperiod är 4 år och börjar 1 januari året efter det år då 
val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

§ 1 Allmänt om förbundsdirektionens uppgifter 

Förbundsdirektionen är kommunalförbundets ledande politiska förvaltningsorgan 

med ansvar för hela förbundets verksamheter, utveckling och ekonomi. 

Förbundsdirektionen leder och samordnar förbundets verksamheter med avseende på 

planering, genomförande och uppföljning. 

Förbundsdirektionen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda målen och återrapportera 

till medlemskommunerna. 

Förbundsdirektionen ansvarar för de uppgifter som beskrivs i förbundsord- ningen 

och i detta reglemente. 

Utöver detta ansvarar förbundsdirektionen för de uppgifter som framgår av 
Kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 

§ 2 Lednings- och styrfunktionen 

I förbundsdirektionens lednings- och styrfunktion ingår: 

 Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 

ramar för hela den verksamhet förbundet svarar för. 

 Leda och samordna Räddningstjänsten. Förbundsdirektionen fullgör de ingående 

kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, samt 
övrig speciallagstiftning. 

 Leda och samordna besöksnäringens utveckling på Öland. 

 Leda och samordna IT-verksamheten. 

 Leda och samordna det internationella arbetet. 

 Besluta om den egna förvaltningens organisation. 

§ 3 

Direktionen har ansvar för att det finns ett system som säkerställer att hänsyn tas till 

nedanstående perspektiv vid beredning och beslutsfattande inom kommunal-
förbundet. 

 Folkhälsa 

 Trygghet och säkerhet 

 Funktionshinder 

 Integrering 
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 Jämställdhet 

 Arbetsmiljö 

 FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna 

 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna 

 FN:s barnkonvention 

§ 4 Ekonomisk förvaltning 

Förbundsdirektionen skall ha hand om förbundets medelsförvaltning. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. 

I uppgiften ingår också att bevaka att förbundets inkomster inflyter och att betalningar 
görs i god tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar. 

Förbundsdirektionen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bland annat följande 

 Svara för att förbundet följer lagar och övriga antagna styrdokument inom 
ekonomiområdet. 

 Utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering och 

uppföljning för ökad effektivitet. 

 Underhåll och förvaltning av förbundets egendom. 

 Se till att förbundets försäkringsskydd är fullgott. 

 Ansvar för förbundets stiftelser. 

§ 5 Arbetsgivarpolitiken 

Förbundsdirektionen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan för- bundet 

som arbetsgivare och dess arbetstagare. Detta innebär bland annat följande. 

 Formulera förbundets arbetsgivarpolitik och besluta om de styrande do- kument 
som behövs för tillämpningen. 

 Genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbundet som 
arbetsgivare och dess arbetstagare. 

 Förhandla på förbundets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhand- lingsrätt. 

 Besluta om stridsåtgärd. 

 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be- 

stämmelser rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess 
arbetstagare. 

 Anställa förbundschef och biträdande förbundschef. 

 Besluta om frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar för förbundets 

anställda. 

 Fullgöra arbetsmiljöansvaret för förbundets anställda. 

 Fullgöra förbundets skyldigheter vad gäller anordnande av företagshälsovård för 
förbundets anställda. 

 

 

 

§ 6 Övrig förvaltning 
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Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för förbundet enligt arkivlagen 
(1990:782). 

Förbundsdirektionen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och ska 

utse personuppgiftsombud dataskyddsombud för sin verksamhet. 

§ 7 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Förbundsdirektionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som medlemskommunerna har bestämt, de föreskrifter som finns i lag, 
förordning, andra föreskrifter, förbundsordning samt detta reglemente. 

Förbundsdirektionen och förbundschef/biträdande förbundschef ska löpande 
informera respektive kommunstyrelse om förbundets verksamhet och ekonomiska 
ställning. 

§ 8 Förbundsdirektionens sammansättning 

Förbundsdirektionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare. 

Förbundsdirektionen väljer vid mandatperiodens första sammanträde ordförande, 
förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden. 

Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna. 

§ 9 Ordförandens övergripande ansvar och uppgifter 

Ordföranden ska följa frågor av betydelse för kommunalförbundet utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 

Ordföranden ska främja samverkan mellan förbundsdirektionen och medlems- 

kommunerna. 

Ordföranden ska representera förbundet vid uppvaktningar och i olika externa 
sammanhang. 

Förbundsdirektionens arbetsformer 

§ 10 Närvaro och yttranderätt 

Ledamöter och ersättare har alltid rätt att närvara vid direktionens sammanträden. 
Dessutom ska förbundschef och biträdande förbundschef närvara vid sammanträdena 

samt övriga chefer som förbundschefen beslutar. 

Rätt att delta i överläggningen har ledamöter, ersättare, förbundschef, biträdande 
förbundschef samt övriga chefer som är närvarande efter förbundschefens beslut. 

Revisor i kommunalförbundet har rätt att yttra sig vid behandling av revisionsberättelse 
och årsredovisning samt i frågor som rör revisorernas egen förvaltning. Direktionens 

sekreterare har rätt att yttra sig i frågor som rör beslutens laglighet. 

§ 11 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten kallas in för att 
tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive 

fullmäktige bestämda ordningen. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
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om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordning- en. En 

ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock alltid rätt att 
träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. 

En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens samman- träden 

och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har rätt att delta i 
överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt att utan tjänstgöringskrav 

delta i två sammanträden per år med arvode. 

§ 12 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende för åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund 

av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

§ 13 Protokollsanteckning 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 14 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in ersättare. 

§ 15 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt samman- träde 
eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en annan ledamot till att 
vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 

tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att full- göra 

uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 16 Tidpunkt för sammanträden 

Förbundsdirektionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestäm- mer. 

Sammanträden ska minst hållas i mars, juni, september och december månad. 

Sammanträde ska hållas också om en tredjedel av förbundsdirektionens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Den nyvalda förbundsdirektionen sammanträder första gången i början av januari 
månad året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela lan- det. 

Ålderspresidenten (den som varit ledamot i kommunalförbundet längst tid) 
sammankallar den nya förbundsdirektionen och är ordförande till dess att ny 
ordförande har valts. 

Om särskilda skäl finns får ordföranden efter samråd med presidiet ställa in eller 
ändra tidpunkten för sammanträde. 

Ordförande ska snarast och minst en vecka före det planerade sammanträdet anslå 
beslutet om ändringen på medlemskommunernas anslagstavlor samt meddela beslutet 
till varje ledamot och ersättare. 
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§ 17 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman- trädet. 

För sammanträde gällande budget ska kommunallagens regler om kungörelse 

tillämpas. Offentlighet gäller både överläggning och beslut gällande budget. 

Kallelsen ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare senast sex dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Varje ledamot och ersättare ska före 
sammanträdet ha tillgång till förslag till beslut eller yttrande i varje ärende som upptas 

i föredragningslistan. Ordföranden bestämmer i övrigt vilka hand- lingar som 
ledamöter och ersättare ska ha före sammanträdet. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 18 Yrkanden 

Förslag eller yrkanden ska lämnas skriftligen. 

När förbundsdirektionen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och kontrol- lerar att 
de har uppfattats rätt. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas. 

§ 19 Protokoll och justering 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Det 
omedelbart justerade beslutet bör under, eller i omedelbar anslutning till 

sammanträdet skrivas under av ordföranden och justerande ledamot. 

Ordföranden bestämmer tid och plats för protokollets justering. 

§ 20 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 21 Delgivning 

Delgivning med direktionen sker med ordföranden, sekreteraren eller annan 

anställd som direktionen bestämmer. 

§ 22 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska under- tecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 

anställd som direktionen bestämmer. 

I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar. 
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Utskott 

§ 23 Arbetsutskott 

Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott som även är förbundets budget- 
beredning och personalutskott. 

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare och väljs av direktionen. 

Direktionen utser en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice 
ordförande bland ledamöterna i utskottet. 

§ 24 Arbetsutskottets uppdrag 

Arbetsutskottet ska: 

 Fatta beslut enligt delegering från förbundsdirektionen. 

 Bereda ärenden och lämna förslag till beslut i ärenden som ska beslutas av 

förbundsdirektionen. 

 Ansvara för information gentemot allmänheten exempelvis i form av 

pressträffar. 

 Bevaka och rapportera till direktionen om händelser i omvärlden av be- tydelse 

för kommunalförbundet. 

§ 25 Utskottets ordförande 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får förbundsdirektionen utse en annan ledamot 

som ersättare för ordföranden att fullgöra dennes uppgifter. 

§ 26 Sammanträden 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 

Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs. 

Om särskilda skäl finns får ordföranden ställa in eller ändra tidpunkten för 
sammanträde. 

§ 27 Ersättarnas tjänstgöring 

Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid arbetsutskottets sammanträden. Arvode 
eller ersättning utgår inte till ej tjänstgörande ersättare. 

§ 28 

Reglementets §§ 11-20 ska i tillämpliga delar också gälla för arbetsutskottet. 

Beredningar 

§ 29 Beredningar 

Förbundsdirektionen kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras av 
direktionen. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvaltningsansvar. 

Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med direktionens 
mandattids slut. 
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Bilaga 2 till Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund 

Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds 
bastjänst inom IT 

Parter och avtalstid 

Driftsam-avtalet beskriver avgränsningar för en IT-drift i samverkan. 

Ölands Kommunalförbund, nedan kallat ÖKF och kommunerna Borgholm 
och Mörbylånga, nedan kallade medlemskommunerna, är parter i detta avtal, 

nedan kallat Driftsam-avtalet. Medlemskommunerna får avtala med sina 
helägda bolag om vidareförsäljning av tjänster som tillhandahålls av IT-
verksamheten i ÖKF. 

Driftsam-avtalet gäller från och med den 1 januari 2020 och tills vidare. 
Eventuella revideringar ska godkännas av direktionen i ÖKF och av 

medlemskommunerna. 

Tvist angående detta avtal löses enligt vad som är angivet i 
förbundsordningen om tvistelösning. 

Styrdokument och deras inbördes ordning 

I ordning gäller svensk lag, förbundsordning, reglemente, detta avtal, avtal 

om tilläggstjänster. 

Förbundsordningen beskriver ändamålet med ÖKF och utgör den juridiska 
grunden för ÖKF. 

Reglementet beskriver hur direktionen ska arbeta.  

Driftsam-avtalet ska ses som ett komplement till förbundsordning och 

reglemente och beskriver vissa avgränsningar mellan ÖKF och medlems-
kommunerna. 

Utöver dessa dokument finns ytterligare dokument som till exempel en 

gemensam IT-strategi inom ÖKF. Medlemskommunerna kan med 
utgångspunkt från denna gemensamma strategi, ta fram egna dokument för 

att beskriva den önskade utvecklingen mer i detalj. 

Respektive medlemskommuns Informationssäkerhetspolicy med bland 
annat bilagan ”Kontinuitet och Drift” (KD), är styrande för IT-

verksamheten. 
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Offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen 

Det åligger ÖKF att informera anställda och konsulter om gällande 

sekretesslagstiftning, samt att se till att dessa undertecknar en för ÖKF 
gemensam sekretessförbindelse. 

I avtal om behandling av personuppgifter som ÖKF tecknat med 
medlemskommunerna, anges att ÖKF garanterar att personuppgifter enbart 
kommer att behandlas inom ramen för och på det sätt som anges i det särskilt 

upprättade avtalet som utgör grunden för parternas avtalsrelation, det vill 
säga Driftsam-avtalet. Mot denna bakgrund föreskrivs att ÖKF endast får 

behandla personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att underhålla och 
drifta de system, datorer, telefoner och annan utrustning för elektronisk 
datalagring och dataöverföring som ÖKF ska hantera åt medlems-

kommunerna. 

Syfte och mål för verksamheten 

ÖKF ska leverera största möjliga nytta inom IT-området till medlems-
kommunerna. Kortsiktiga - mätbara - mål för verksamheten måste alltid vara 
linje med det långsiktiga syftet med verksamheten. I samband med att budget 

fastställs för kommande kalenderår ska direktionen uppställa ekonomiska, 
verksamhets- och personella mål inom olika områden av verksamheten. 

En av ÖKFs uppgifter är att se till att medlemmarnas användare kan arbeta 
med funktionella IT-arbetsplatser. Med funktionell avses här allmänt 
summan av fungerande hårdvara, mjukvara och kommunikation.  

Samordning 

Samordningen skapar förutsättningar för gemensamma system och 
förvaltningssystem som möjliggör samverkan mellan medlemskommunernas 
verksamheter. ÖKF ska med hjälp av sin IT-verksamhet aktivt medverka till 

förbättringar och effektiviseringar i medlemskommunernas verksamheter. 

IT-drift 

ÖKF ska leverera en med hög tillgänglighet, säker och kostnadseffektiv IT-

drift samt en god IT-support.  

Beställarkompetens inom IT-området 

ÖKF bevakar IT-marknaden för medlemmarna räkning och ska medverka 
när det gäller utvecklingsfrågor från IT-perspektivet. ÖKF ställer de tekniska 

kraven inom IT-området åt medlemskommunerna vid inköp/upphandlingar 
utifrån deras formulerade behov och krav. 

IT-strategikompetens 

ÖKF är en del av medlemskommunernas gemensamma IT-strategi-

kompetens och ska medverka i att ta fram förslag till strategi- och 
policydokument inom IT-området. ÖKF ska vidare medverka till att interna 
styrdokument för en kommunal verksamhet som berör IT-området, är i 

harmoni med de övergripande styrdokumenten som fastställts av direktionen 
för ÖKF. 
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ÖKF:s bastjänst inom IT 

IT-arbetsplatsens funktion, samordning, IT-drift, beställar- och IT-
strategikompetens ingår i bastjänsten. 

Infrastruktur 

Stamnät 

Nätverket som förbinder medlemskommunernas olika verksamhetslokaler 

benämns stamnät. Stamnätet ska hyras eller ägas av ÖKF. ÖKF ska: 

 vara drift- och dokumentationsansvarig för stamnätet, med andra ord se 

till att nätet håller nödvändig kvalitet för att säkerställa driften för 
medlemskommunerna. 

 genomföra till/ombyggnad. ÖKF budgeterar för planerade projekt. 
Medlemskommunerna ansvarar själva för kostnader som ÖKF inte ges 

möjlighet att budgetera för med god framförhållning. 

Fastighetsnät 

Medlemskommunerna är skyldiga att i sitt avtal med fastighetsägare eller vid 
projektering av ny- eller ombyggnad, följa ÖKFs ställda kvalitetskrav på 

nätstandarder. Oavsett om medlemskommunen äger eller hyr fastigheten är 
ÖKF driftansvarig för fastighetsnäten. ÖKF ska medverka vid projektering 
av ny- och ombyggnationer av nät. Det åligger medlemskommunerna att 

med god framförhållning meddela ÖKF innan projektering påbörjas. ÖKF 
beställer och planerar mindre ombyggnader i fastighetsnätverk. 

Medlemskommunerna står för kostnaden för det passiva fastighetsnätverket. 

Aktiv utrustning 

Brandväggar, routrar och switchar samt driften av dessa ingår i bastjänsten.  

Trådlösa nät 

ÖKF ansvarar för driften och utbyte av de trådlösa nätverken. Tillbyggnad 
ingår inte i bastjänsten men utförs på beställning. Medlemskommunerna står 

för kostnaden vid tillbyggnad. 

Datacenter 

ÖKF ansvarar för att tillräcklig kapacitet finns av server och lagring i ÖKFs 
serverhallar.  

Serverhallar 

ÖKF ansvarar för driften av den fysiska miljön i serverhallarna. 

Satellitservrar 

ÖKF ansvarar även för drift av servrar utanför serverhallar men 

medlemskommunerna står själva för inköpskostnaden. En separat skriftlig 

överenskommelse ska finnas för alla satellitservrar, då ÖKF inte kan erbjuda 

samma nivå på IT-säkerhet på dessa. I överenskommelsen ska det tydligt 

framgå vilka avsteg som görs från informationssäkerhetspolicyns bilaga 

InfoSäk KD. 
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Support 

IT-tekniker 

ÖKFs IT-tekniker ska kunna ge service och support lokalt hos varje 
medlemskommun. Ärenden som inte kan lösas via fjärranslutning kräver en 

tekniker på plats. 

Reservdelar och tillbehör 

ÖKF ska tillhandahålla reservdelar och tillbehör som ska kunna avhämtas i 
varje medlemskommun till exempel möss, tangentbord, skärmar, kablar med 

mera. Medlemskommunerna faktureras för uthämtade reservdelar och 
tillbehör.  

Helpdesk 

Målet är att samtliga IT-relaterade supportärenden ska gå via Helpdesk. 

Användarna kan lägga in ärenden via telefon, e-post och webbformulär. 

System 

System driftsätts och förvaltas enligt medlemskommunernas informations-
säkerhetpolicys med bilagor som InfoSäk F och InfoSäk KD. I samma 
dokument beskrivs hur inköp av system går till och det är viktigt att ÖKF är 

med tidigt i processen. 

Telefoni 

ÖKF upphandlar och tecknar telefoniavtal för medlemmarnas räkning och är 
deras företrädare i frågor som rör telefoni. Medlemskommunerna har 
ansvaret att informera ÖKF om förändringar som berör telefonin, till 

exempel om personal tillkommer, flyttar eller slutar. Felanmälningar, 
beställningar och andra förändringar anmäls alltid till ÖKFs Helpdesk.    

Trafikavgifter 

ÖKF tecknar avtal med operatörer både för fast- och mobiltelefoni. ÖKF 

administrerar trafikavgifterna för telefoni och kan fördela kostnaderna ned 
till den nivå som beslutats för varje medlemskommun. 

Inköp 

Inköp som bekostas av medlemskommunerna 

ÖKF ansvarar för upphandling och inköp av 

 IT-arbetsplatsutrustning såsom datorer, telefoner, skärmar och IT-

tillbehör. 

 Elevers digitala verktyg till exempel Chromebooks och Ipads. 

 AV-utrustning till exempel interaktiva skärmar, projektorer och 
ljudanläggningar. 

 Skrivare och kopiatorer. 

 Trådlösa accesspunkter vid tillbyggnad. 

Medlemskommunerna ansvarar för upphandling och inköp av 
verksamhetssystem. 
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Inköp som budgeteras och bekostas av ÖKF 

 Nätverksutrustning.  

 Licenser till IT-säkerhet och till IT-infrastrukturen. 

Ekonomi 

Fakturering av tilläggstjänster 

Tilläggstjänster som avtalats ska debiteras till självkostnadspris. 
Faktureringsperioden bestäms i respektive avtal. 

Investeringar 

ÖKF gör regelbundet investeringar i utrustning och infrastruktur som krävs 

för att upprätthålla bastjänsten men också för tilläggstjänster om det är 
aktuellt. Kapitalkostnader för de investeringar som gäller tilläggstjänster ska 

ingå i självkostnadspriset för tilläggstjänsten. 
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§ 117 Dnr SN 2019/000105  

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.    

Förlag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande tilläggsyrkande: ”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.” 

Eva Folkesdotter Paradis (M) begär ajournering.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 09:42 – 09:52. 

Förlag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar på återremiss av ärendet 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 5 alternativ beskrivs: 

- Bygga och drifta i egen regi 
- Låta MBAB 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.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar socialnämnden om ärendet ska beslutas idag eller om det 
ska återremitteras och finner att nämnden avslår återremissyrkandet. 
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Beslutsgång 

Ordförande hör om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag till beslut och 

finner att nämnden beslutar detsamma. 

Beslutsgång 

Vidare hör ordförande om socialnämnden kan besluta enligt ordförandes 

tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Socialnämndens 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 omsorgboende 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.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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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 är att förvaltningen själva driver själva 

verksamheten. 

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   

Vil la 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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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  

 

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 

ä ldreomsorg, 
kr/inv 

12 212 11 344 13 882 12 771 

Kostnad 
ä ldreomsorg, 
kr/inv 65+ 

52 073 56 208 61 085 62 141 

Kostnad 
ä ldreomsorg, 
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 
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Brytpunkt 

mel lan 
hemtjänst och 
särskilt boende i  
bevi ljade 
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. 

 

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 
ä ldreomsorg, 

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

4x12. Se nedanstående beräkningar.  

Beräkningsunderlag från budgetdokument inför 2019: 

Kostnad årsarbetare: 

SÄBO   Dag/kväll Natt 

Grundlön   24 449 25 123 

Sem d ti llägg 1,40% 342 352 

OB-ti llägg   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 

Utbi ldning (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 s t 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 finansierar och bygger själva.  

Kostnaden går via investeringsbudget och verksamheten drivs sedan i egen 

regi. Själva byggnaden 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 fristående aktör  

Fristående aktör investerar i ett nytt vård- och omsorgsboende som sedan 
kommunen hyr och bedriver sin verksamhet i. I detta fall är det ägaren av 

byggnaden som förvaltar och hyressätter och kommunen har liten eller ingen 
möjlighet att påverka kostnaderna. 

Kooperativ hyresrättsförening 

Kommunen upphandlar då en samarbetspartner enligt LOU för ”byggande 
och förvaltning av äldrebostäder”. Den vinnanande 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  
är medlemmar i föreningen så länge de bor kvar i fastigheterna. Dessa 

föreningar har inget vinstintresse.  

För att den ekonomiska föreningen ska ha möjlighet att bygga ett 
äldreboende i kommunen krävs att Mörbylånga kommun ställer ut en 
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kommunal borgen för de lån som den kooperativa hyresrättsföreningen tar på 

fastigheten. 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 bygga själva innebär att vi tar hela kostnaden själva och därmed 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 tilldelningen riskerar att bli föremål för 
överklaganden.   

Att rakt av hyra någon annans lokaler anser förvaltningen ger oss för lite 
kontroll över kostnaderna då hela ägandet och därmed även hyressättningen 
ligger hos fristående aktör. Det kräver dessutom att någon fristående aktör på 

vinst och förlust bygger ett boende i kommunen. 

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, 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. Det ekonomiska åtagandet för 
kommunen blir ett borgensåtagande som visserligen påverkar låneutrymmet 

men ändå innebär mindre risk än om vi tar kostnaden själva direkt.  

Slutsats 

Det förvaltningen ser ger mest inflytande över kostnaderna för minst 

ekonomisk risk 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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Boendeplatser äldreomsorg 

Beskrivning 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  20 september 2019 

Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2019       

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 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 detaljerade överväganden 

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

- 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 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-09-20 

Dnr 

SN 2019/000105 

Sida 

2(2) 
 

 

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. 

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 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: 

"[Skriv text här]"  
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§ 97 Dnr UN 2019/000075  

Revidering av resursfördelningsmodell - Utbildning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Utbildning har sedan budget 2017 en modell för 

resursfördelning för att säkerställa en likvärdig skola i hela kommunen. 
Modellen utvärderas varje år och vid behov behöver modellen revideras.  

Beslutsunderlag 

Revidering resursfördelningsmodell för verksamhetsområde Utbildning 2019, 
daterad den 26 mars 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, daterad den 1 april 2019. 
Förändring av strukturbelopp till budget 2020, exempel ersättning, daterad den 4 

juni 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 oktober 2019. 
Kommunfullmäktiges § 183/2019, återremiss. 

Förslag till beslut på mötet 

Hanna Dicksson (KD) yrkar på avslag då inga ändringar är gjorda efter 
återremissen. 

Jessica Jämtin (C), Anders Eklöv (C) och Kristina Sjöström (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslagsyrkandet och finner att 
nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Kristina Sjöström (S) Martin Olsson (M) 

Veronika Hildingsson (S) Hanna Dicksson (KD) 
Jessica Jämtin (C) Sam Wadin (L) 
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Anders Eklöv (C) Jessica Hellman (SD) 
Håkan Lindqvist (S) 

5 ja-röster och 4 nej-röster.        

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Reviderad resursfördelningsmodell Utbildning 2019 antas.     

Reservation  

Hanna Dicksson (KD), Martin Olsson (M), Sam Wadin (L) och Jessica Hellman 

(SD) reserverar sig mot beslutet.        

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Revidering resursfördelningsmodell för 
verksamhetsområde Utbildning 2019 

Bakgrund 

Alla barn i Sverige ska enligt skollagen ha tillgång till likvärdig utbildning 

oberoende av var i landet man bor eller sociala och ekonomiska 
förhållanden. Skolan har att ta hänsyn till barns olika behov och skyldighet 

att uppväga skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det 
krävs att kommunernas resursfördelning tar hänsyn till detta på ett effektivt 
sätt. Elever och skolor som behöver större resurser måste få tillgång till 

dessa. 

Skolinspektionen påpekar i en rapport att ekonomiska resurser inte direkt 

inverkar på resultatet, de inverkar bara genom de inlärningsprocesser som de 
möjliggör (Skolinspektionen, 2014). Det medför att kommunerna behöver 
kunskap om både hur resursfördelningen kan ske på ett adekvat sätt samt hur 

resurserna sedan också används effektivt. Skolverket visar på att Sveriges 
kommuner i liten omfattning anpassar resursfördelningen efter skolornas 

socioekonomiska förutsättningar (Skolverket, 2013). 

Alla kommuner måste anpassa resursfördelningen efter sina förutsättningar.  

Syftet med resursfördelningsmodeller är att utifrån en tilldelad ram fördela 

medel på ett så rättvist och rationellt sätt som möjligt. En resursfördelnings-
modell kan utformas utifrån olika perspektiv.  En traditionell metod är att 
tilldela resurser utifrån fasta och rörliga kostnader. Ett exempel kan vara att 

en skola får en fast tilldelning utifrån att den behöver administration i form 
av rektor och skolassistent och medel för pedagogisk personal utifrån antalet 

klasser samt medel för driften, t.ex. läromedel, som fördelas utifrån 
elevantal. Tilldelningen till skolan under den tid skolan var statlig byggde i 
hög grad på en sådan modell och samma modell användes i Mörbylånga 

fram till budget 2016. Utöver den fasta tilldelningen fanns ett begränsat 
utrymme var ur behovsprövade tilläggsanslag kunde sökas.  

Vid kommunaliseringen av skolan ersattes den statliga modellen av en mer 
behovsanpassad modell, som var mer påverkbar av tjänstemän och lokala 
politiker. Fördelen med en sådan modell var givetvis att matchningen mellan 

behov och resurstilldelning upplevdes öka, men samtidigt ökade risken för 
ökade kostnader i och med att skolors upplevda behov av resurser i princip 
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alltid överstiger tilldelad budgetram. Att dra över budget ett år kunde 

uppfattas som ett bra argument för ökad tilldelning följande år. 

Villkoren för förskola och skola har förändrats i hög grad under de senaste 

decennierna. Den nya situationen, som ibland inneburit både plötsliga och 
stora förändringar av barn/elevantalet åt båda håll, har framtvingat ett behov 
av nya och bättre anpassade resursfördelningsmodeller. Under 00-talet 

infördes också lagkrav på att kommuner skulle hålla sig ersättningsneutrala 
till fristående aktörer, vilket innebar att fristående förskolor och skolor skulle 

få samma resurser som de kommunala enheterna. En förtydligad 

skollagstiftning 2014 (SFS 2014:458) kräver dessutom att kommunens 

resursfördelningsmodell ska ta hänsyn till barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov.  

Syfte och mål med resursfördelningsmodellen 

Syftet med modellen är att utifrån den gemensamma ramen tilldela enheter 

rimliga resurser i förhållande till deras förutsättningar och behov. 

Mål för modellen 

 Modellen är flexibel – resurser flyttas i takt med förändrade 
förutsättningar och behov 

 Modellen kompenserar för faktorer som påverkar likvärdigheten mellan 
enheter 

 Modellen uppmuntrar enheter till utveckling av effektiva arbetssätt 

 Modellen har en hög grad av opåverkbarhet i sin tillämpning 

 Politisk påverkan av modellen sker genom fastställande av principer och 
utvalda fördelningsnycklar 

 Modellen blir allmänt accepterad i verksamheterna  

 Modellen leder till en ökad kostnadsmedvetenhet 

 Modellen bidrar till god kommunal ekonomi och därigenom en 
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling 

Budgetteknisk förutsättning för modellen 

Modellen förutsätter att kommunfullmäktige endast fattar beslut om 

budgetram för verksamheten på verksamhetsområdesnivå, d.v.s. 
budgetramen för hela förskoleverksamheten, grundskoleverksamheten samt 
övriga verksamheter inom Utbildning. Det blir då möjligt att omfördela 

resurser utan politiska beslut mellan enheter i takt med att regelbundna 
mätningar påvisar behovsförändringar, exempelvis elevtalsmätningar.  

 

Resursfördelningsmodellen som ekonomisk styrmodell 

En faktorstyrd resursfördelningsmodell förutsätter att enhetschefer arbetar 

vidare med den interna resursfördelningen inom sina fastställda ramar. 
Modellen definierar det ekonomiska utrymme respektive chef disponerar och 

taktiskt kan använda för att möta de olika typer av behovsförändringar som 
uppstår.  
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I ett kommunperspektiv är det önskvärt att diskutera införandet av 

resultatutjämningsfonder, vilka kan möjliggöra att överföra resultat mellan 
år. Det vore en åtgärd som kraftfullt skulle kunna bidra till en bättre 

ekonomisk hushållning med resurserna.   

Modellens kompensatoriska del - socioekonomisk struktur 

Det har i skolsverige varit en relativt omfattande debatt om hur 

resursfördelningen mellan skolor är utformad i kommunerna. Rapporter från 
såväl Skolverket, Skolinspektionen och andra aktörer har påvisat att många 

kommuner inte tar hänsyn till olika enheters förutsättningar med avseende på 
s.k. socioekonomisk struktur. Principen jämlik skola är en grundsten i den 
svenska skolmodellen, likaså den starka betoningen av den svenska skolans 

kompensatoriska uppdrag. 

Från 2014 finns förtydligad lagstiftning som föreskriver att kommuner ska 

fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas 
olika förutsättningar och behov. Många kommuner använder sig av 
enheternas socioekonomiska struktur kopplat till faktorer framtagna av 

Skolverkets statistiska modell SALSA1 (Skolverkets Arbetsverktyg för 
Lokala SambandsAnalyser). De faktorer som används i SALSA är 

föräldrarnas utbildningsbakgrund, migrationsbakgrund och kön. Att det finns 
ett samband mellan dessa faktorer och elevernas betygsresultat är 
belagt(SKL, 2014).  

Salsamodellen utgår från att man på gruppnivå genom socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer kan förutse och statistiskt fastställa risker för 

skolmisslyckande, något som kan användas som en objektiv faktor i en 
resursfördelningsmodell. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att 
modellen inte gör anspråk på att förutse ett enskilt barns framgång i 

skolsystemet. 

Inom förskoleverksamhet har debatten om risk för ojämlik förskola inte varit 

lika tydlig som debatten om t.ex. grundskolan. Likväl är det viktigt att i 
utformningen av en ny resursfördelningsmodell ta med perspektivet även i 
modellen för fördelning av resurser inom förskolan. Förskolan blev en del av 

skolväsendet år 2011 och samma lagstiftning om kompensatorisk 
resursfördelning gäller för förskolan, precis som för andra skolformer 

(Skolinspektionen, 2016). 

Det statistiska underlaget beställs varje halvår från SCB och används som 
underlag i resursfördelningsmodellen terminen som följer. 

Faktorn socioekonomisk struktur kan få ett större eller mindre genomslag i 
resursfördelningsmodellen beroende på hur stor del av det totala anslaget 

som fördelas till faktorn. Det är viktigt att den politiska nivån kontinuerligt 
utvärderar effekten av socioekonomisk omfördelning och vid behov fattar 
beslut om hur stor del av budgeten för Utbildning som ska omfördelas enligt 

dessa principer. 

Personaltäthet är inte längre ett mått på likvärdighet eller rättvisa som det har 

varit tidigare. Det kompensatoriska inslaget med socioekonomisk struktur 

                                                 
1
 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-databaser/statistisk-

modell-1.163764 
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gör att en skillnad i personaltäthet mellan enheter är ett tecken på att 

modellen fungerar. 

Fördelar och nackdelar med modellen 

Den största fördelen är att en fungerande modell automatiskt fördelar om 
tillgängliga resurser utifrån volymförändringar och andra faktorer. Modellen 
motverkar också omotiverade skillnader i resurstillgången. Rätt tillämpad 

skapar den också en ökad följsamhet till förändringar i barn- och 
elevströmmar. Förändringar av organisationens utformning och storlek måste 

ske fortlöpande och därmed minskar risken för stora strukturproblem. 

Modellen kräver ett arbete med prognoser. Ledningen för de olika enheterna 
måste försöka förutse och även vidta åtgärder för att i god tid kunna möta 

volymförändringar. Särskilt när det gäller personalkostnader finns en 
betydande svårighet till snabba anpassningar. Eftersom resurser kommer att 

omfördelas kommer vissa enheter få en lägre tilldelning och detta kommer 
att upplevas negativt till dess förändringen är genomförd och stabiliserad. 

Den politiska styrningen i modellen 

Grundtanken är att politiken lever upp till sitt huvudmannaansvar genom att 
besluta om principer och utvalda fördelningsnycklar för resursfördelningen. 

Det är en viktig poäng att modellens integritet efter fastställd fördelning inte 
kan påverkas av enskild politiker/enskilda politikers agerande som en följd 
av exempelvis påtryckningar från intressegrupper knutna till en specifik 

verksamhet, exempelvis en föräldragrupp.  

Resursfördelningens principer och fördelningsnycklar utvärderas årligen och 

ses över i förhållande till verksamhetens resultat och konstaterade 
behovsförändringar. Ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete är en 
nödvändig förutsättning för detta arbete.  

Ersättning till externa huvudmän 

Ersättningen till externa verksamheter, kommunala eller fristående, som i sin 

verksamhet har barn/elever som tillhör Mörbylånga kommuns ansvar har rätt 
till en fastställd ersättning, som är baserad på kostnaden för den egna 
förskole- respektive grundskoleverksamheten.  Lagstiftning anger att det ska 

råda ersättningsneutralitet mellan de egna och externa verksamheterna. 

Resursfördelningsmodellen kommer påverka ersättningen till externa 

utförare på samma grunder som till de kommunala enheterna. Kommunen 
har en skyldighet att fastställa ett grundbelopp innan det nya budgetåret 
påbörjas. Utöver grundbelopp kommer fristående enheter tilldelas 

strukturbelopp beräknat på enhetens socioekonomiska struktur samt 
beviljade tilläggsbelopp.  

Justering av ram vid volymförändringar 

En hållbar ekonomisk utveckling för kommunen förutsätter en budget i 
balans. I en tid med en ökad inflyttning till kommunen och rörlighet av såväl 

barn som elever mellan den egna verksamheten och externa aktörer så ökar 
svårigheten att göra en träffsäker planering. En enhet som tar emot ett 

förskolebarn från en nyinflyttad familj måste få barnpeng för det barnet. En 
elev, vars vårdnadshavare väljer en annan utförare, tar med sig elevpengen 
till den externa verksamheten.  
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Kommunen har en övergripande resursfördelningsmodell som fördelar 

resurser till Social omsorg och Utbildning efter volymer. Modellen utgår 
från befolkningsprognosen inför varje budgetår. Under året justeras 

budgetramarna för Utbildning efter faktiskt antal barn och elever i 
verksamheterna, såväl kommunala som fristående.  
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Generella principer i resursfördelningsmodellen 

Resursfördelningsmodellen är både generell (grundbelopp), barn-
/elevspecifik (tilläggsbelopp) och förutsättningsbaserad (strukturbelopp). 

Grundbelopp 

I grundbeloppet per barn/elev ligger merparten av pengarna. Det går till 
verksamhetens stora kostnader såsom personalkostnader, lokalkostnader, 
materiel och fortbildning.  

Tilläggsbelopp 

I tilläggsbeloppet ligger ersättning för elever med behov av extraordinärt 
särskilt stöd. Tilläggsbeloppet för extraordinärt särskilt stöd fördelas efter 
ansökan från enheterna av förvaltningens samordnare för barn i behov av 

särskilt stöd och beslutas av förvaltningschefen. Alla verksamheters behov 
av extraordinärt särskilt stöd hanteras inom ramen för tilläggsbelopp. 

Tilläggsbelopp hanteras i huvudsak en gång per år men kan sökas under hela 
året om ny elev tillkommer eller behov uppstår. 

Strukturbelopp  

Strukturbelopp är det belopp som tilldelas enheten utifrån dess 

socioekonomiska struktur. De faktorer som kommer att användas är 
föräldrarnas utbildningsbakgrund, andelen nyanlända barn/elever samt andel 

pojkar. Statistiken från SCB tas fram två gånger per år och gäller för 
efterföljande termin. I kommunen avsätts 5 % av den totala ramen för 
förskolan och 7,5 % för förskoleklass och grundskolan till strukturbelopp. 

Cheferna ska redovisa hur strukturbeloppet använts. 

Mätdatum 

Ett av målen är att modellen ska vara flexibel och då behöver budgeten 
justeras under året. Mätningen av barn/elevantal och vistelsetid på förskolan 

sker den 15:e varje månad. 

Statistiken som styr strukturbeloppet beställs två gånger per år. Detta görs i 

mars och september. 

Bidrag för nyanlända 

Enheterna erhåller extra tillägg på individnivå riktat till nyanlända elever. 
Bidraget betalas ut de två första åren som eleven räknas som nyanländ. 

Specifika principer för ersättning i förskolan 

Differentierat grundbelopp 

I förskolan finns det flera faktorer som påverkar hur mycket personal som 
behövs, utöver hur många barn som är inskrivna. Det finns variationer i hur 

mycket varje barn är på förskolan, s.k. vistelsetid. Ett antal barn per förskola 
deltar i det som kallas allmän förskola vilket innebär förskolevistelse 15 
timmar per vecka. Allmän förskola erbjuds de barn vars föräldrar ex. är 

föräldralediga. Vistelsetiden mäts som ett snitt av föräldrarnas rapporterade 
schematid. Grundbeloppet för förskolan finns på följande nivåer:  

 1-3 åringar med vistelsetid upp till 15 timmar/vecka 

 1-3 åringar med vistelsetid över 15 timmar/vecka 
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 4-5 åringar med vistelsetid upp till 15 timmar/vecka 

 4-5 åringar med vistelsetid över 15 timmar/vecka 

Förskola i småort 

Förskolor i småorter2 bär sig inte ekonomiskt i denna modell, till skillnad 

från de som ligger i tätort. Endast en förskola i kommunen ligger i en småort, 
Tanneförskolan. Enligt våra beräkningar krävs det 18 barn för att 

Tanneförskolan ska gå runt ekonomiskt. Utifrån detta kommer 
Tanneförskolan kompenseras för mellanskillnaden mellan faktiskt antal barn 
upp till 18 barn. Detta för att behålla kommunal service i glesbygd. 

Specifika principer för ersättning i grundskolan 

Skola i glesbygd 

Modellen kompenserar skolor med ett elevantal som ligger mellan 50 och 
150 i glesbygd. Den extra tilldelningen föreslås i Mörbylånga uppgå till 

400 000 kr för en skola med max 50 elever (vid mätdatumet) och 
ersättningen trappas sedan ner med 4 000 kr för varje elev som överstiger 50.  

En skola i kommunen faller under antalskriteriet ovan, Alunskolan med 51 
elever. 

Specifika principer för ersättning i grundsärskolan 

I grundsärskolan tillämpas olika grundbelopp. 

 Individintegrerad grundsärskoleelev  

 Grundsärskoleelev på samlad grundsärskola 

Specifika principer för ersättning i fritidshem 

På fritidshem utbetalas grundbelopp för fritidshem per inskriven elev.  

Specifika principer för ersättning i pedagogisk omsorg 

Inom pedagogisk omsorg tillämpas också differentierat grundbelopp. 
Vistelsetiden mäts som ett snitt av föräldrarnas rapporterade schematid. 
Grundbeloppet för pedagogisk omsorg finns på följande nivåer:  

 Barn med vistelsetid upp till 15 timmar/vecka 

 Barn med vistelsetid över 15 timmar/vecka 

 Fritidsbarn inom pedagogisk omsorg  

 

  

                                                 
2
 Enligt SCB:s definition av småort avses ort med ett invånarantal på mellan 50 och 199 

personer. 



Mörbylånga kommun 

Datum 

2019-03-26 

 

 

Sida 

9(9) 
 

 

 

Litteraturförteckning 

SKL. (2014). Socioekonomisk resursfördelning till skolor - så kan kommuner 

göra. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 
Skolinspektionen. (2014). Kommunernas resursfördelning och arbete mot 

segregationens negativa effekter i skolväsendet. Stockholm: 
Skolinspektionen. 

Skolinspektionen. (2016). Socioekonomisk resursfördelning till förskolan. 

Stockholm: Skolinspektionen. 
Skolverket. (2013). Kommunernas resursfördelning till grundskolor. 

Stockholm: Fritzes. 
 
 

David Idermark 
Skolchef 

 
 

 



190401

Förändring strukturbelopp Grundskolan 5%

Enhet per elev Belopp, kr per elev Belopp, kr per elev

Alunskolan 16 395 227 321 5 829 454 642 11 657

Färjestadens skola 4 029 -183 615 -354 -367 231 -709

Glömminge skola 3 975 -75 507 -381 -151 013 -763

Gårdby skola 2 746 -148 374 -996 -296 748 -1 992

Skansenskolan 6 755 471 055 1 009 942 111 2 017

Torslunda skola 2 787 -133 611 -975 -267 222 -1 951

Södra skolan 1 505 -6 466 -1 617 -12 932 -3 233

Västra skolan 5 404 8 663 333 17 326 666

Waldorfskolan Kalmar 1 251 -20 923 -1 744 -41 847 -3 487

Ölands Friskola 2 715 -138 542 -1 011 -277 085 -2 023

Totalt 0 0

Beräkningen är baserad på statistik från SCB som avser HT 2018.

Strukturbeloppet justeras två gånger per år. 

Grön kolumn  - fördelningen idag, kr/elev

Blå kolumn - huvudförslag ökning 2,5 %

Gul kolumn  - alternativt förslag ökning 5 %

Kolumn Belopp, kr visar hur stort belopp som tillförs/tas bort från enhetens budget

Förändring 5% - 7,5% Förändring 5% - 10%
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Förändring strukturbelopp Förskoleklass 5%

Enhet/stadie per elev Belopp, kr per elev Belopp, kr per elev

Alunskolan 29 481 92 640 13 234 185 279 26 468

Färjestadens skola 2 669 -15 115 -172 -30 229 -344

Glömminge skola 1 209 -22 542 -902 -45 085 -1 803

Gårdby skola 1 373 -22 962 -820 -45 924 -1 640

Skansenskolan 2 336 -11 500 -338 -23 000 -676

Torslunda skola 1 371 -20 520 -821 -41 041 -1 642

Totalt 0 0

Beräkningen är baserad på statistik från SCB som avser HT 2018.

Strukturbeloppet justeras två gånger per år. 

Grön kolumn  - fördelningen idag, kr/elev

Blå kolumn - huvudförslag ökning 2,5 %

Gul kolumn  - alternativt förslag ökning 5 %

Kolumn Belopp, kr visar hur stort belopp som tillförs/tas bort från enhetens budget

Förändring 5% - 7,5% Förändring 5% - 10%
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Förändring strukturbelopp Förskola 3%

Enhet per barn Belopp, kr per barn Belopp, kr per barn

Flisan 1 121 -22 628 -1 741 -50 914 -3 916

Västanvind 1 556 -33 373 -1 451 -75 089 -3 265

Undringen 2 635 -36 578 -732 -82 300 -1 646

Algutsrum 1 735 -86 535 -1 331 -194 704 -2 995

Alunskolans förskola 18 829 312 008 10 065 702 018 22 646

Glömminge förskola 1 671 -43 966 -1 374 -98 923 -3 091

Gullvivan 4 217 30 027 323 67 562 726

Gårdby förskola 3 386 -8 087 -231 -18 195 -520

Skogsgläntan 1 512 -75 491 -1 480 -169 856 -3 331

Snäckstrand 2 587 -45 031 -763 -101 320 -1 717

Solvändan 6 115 154 059 1 588 346 633 3 574

Tanneförskolan 1 713 -17 501 -1 346 -39 376 -3 029

Torslunda förskola 1 327 -44 901 -1 604 -101 028 -3 608

Vitsippan 3 945 13 062 142 29 390 319

Växthuset 1 432 -95 067 -1 533 -213 900 -3 450

Totalt 0 0

Beräkningen är baserad på statistik från SCB som avser HT 2018.

Strukturbeloppet justeras två gånger per år. 

Grön kolumn  - fördelningen idag, kr/barn

Blå kolumn - huvudförslag ökning 2 %

Gul kolumn  - alternativt förslag ökning 4,5 %

Kolumn Belopp, kr visar hur stort belopp som tillförs/tas bort från enhetens budget

Förändring 3% - 5% Förändring 3% - 7,5%
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Grundskola, exempel ersättning Förändring Förändring 2,5%

Enhet Grundbelopp Strukturbelopp Summa Grundbelopp Strukturbelopp Summa Summa Antal tjänster

Alunskolan 3 090 850 639 418 3 730 269 2 998 462 959 128 3 957 590 227 321 39%

Färjestadens skola 40 772 348 2 086 981 42 859 329 39 545 242 3 130 472 42 675 714 -183 615 -31%

Glömminge skola 15 603 995 787 083 16 391 078 15 134 947 1 180 625 16 315 572 -75 507 -13%

Gårdby skola 11 768 269 409 193 12 177 462 11 415 298 613 789 12 029 087 -148 374 -25%

Skansenskolan 39 812 457 3 154 692 42 967 149 38 706 166 4 732 038 43 438 204 471 055 81%

Torslunda skola 10 800 698 381 865 11 182 563 10 476 155 572 797 11 048 952 -133 611 -23%

Södra skolan 353 240 6 019 359 259 343 764 9 029 352 793 -6 466 -1%

Västra skolan 2 296 060 140 510 2 436 570 2 234 468 210 765 2 445 233 8 663 1%

Waldorfskolan Kalmar 1 025 164 15 008 1 040 172 996 737 22 512 1 019 249 -20 923 -4%

Ölands Friskola 12 098 471 372 002 12 470 474 11 773 928 558 004 12 331 931 -138 542 -24%

Totalt 137 621 553 7 992 772 145 614 325 133 625 167 11 989 158 145 614 325 0 0%

Beräkningen är baserad på statistik från SCB som avser HT 2018.

Ersättning vid 5% strukturbelopp Ersättning vid 7,5% strukturbelopp



1900604

Förskoleklass, exempel ersättning Förändring Förändring 2,5%

Enhet Grundbelopp Strukturbelopp Summa Grundbelopp Strukturbelopp Summa Summa Antal tjänster

Alunskolan 392 404 206 369 598 772 381 859 309 553 691 412 92 640 17%

Färjestadens skola 4 933 074 234 899 5 167 973 4 800 510 352 348 5 152 858 -15 115 -3%

Glömminge skola 1 401 441 30 236 1 431 677 1 363 781 45 353 1 409 135 -22 542 -4%

Gårdby skola 1 569 614 38 435 1 608 049 1 527 435 57 652 1 585 087 -22 962 -4%

Skansenskolan 1 905 960 79 436 1 985 397 1 854 742 119 154 1 973 897 -11 500 -2%

Torslunda skola 1 401 441 34 280 1 435 721 1 363 781 51 419 1 415 201 -20 520 -4%

Totalt 11 603 935 623 654 12 227 589 11 292 109 935 480 12 227 589 0 0%

Beräkningen är baserad på statistik från SCB som avser HT 2018.

Ersättning vid 5% strukturbelopp Ersättning vid 7,5% strukturbelopp
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Förskola, exempel ersättning Förändring Förändring 2%

Enhet Grundbelopp Strukturbelopp Summa Grundbelopp Strukturbelopp Summa Summa Antal tjänster

Flisan 1 835 312 14 578 1 849 890 1 802 966 24 296 1 827 262 -22 628 -5%

Västanvind 2 681 937 35 784 2 717 721 2 624 708 59 640 2 684 348 -33 373 -7%

Undringen 6 260 412 131 749 6 392 161 6 136 001 219 582 6 355 583 -36 578 -8%

Algutsrum 7 467 955 112 798 7 580 753 7 306 222 187 996 7 494 218 -86 535 -19%

Alunskolans förskola 3 211 797 583 714 3 795 510 3 134 662 972 856 4 107 518 312 008 67%

Glömminge förskola 3 411 454 53 485 3 464 940 3 331 831 89 142 3 420 974 -43 966 -9%

Gullvivan 11 125 142 392 146 11 517 288 10 893 738 653 577 11 547 316 30 027 6%

Gårdby förskola 3 885 640 118 501 4 004 142 3 798 553 197 502 3 996 055 -8 087 -2%

Skogsgläntan 6 565 657 77 111 6 642 768 6 438 759 128 518 6 567 277 -75 491 -16%

Snäckstrand 6 715 400 152 660 6 868 061 6 568 596 254 434 6 823 030 -45 031 -10%

Solvändan 10 547 287 593 124 11 140 410 10 305 931 988 539 11 294 470 154 059 33%

Tanneförskolan 1 480 153 22 269 1 502 422 1 447 806 37 116 1 484 921 -17 501 -4%

Torslunda förskola 3 384 577 37 153 3 421 730 3 314 907 61 922 3 376 829 -44 901 -10%

Vitsippan 10 597 201 362 966 10 960 168 10 368 286 604 944 10 973 230 13 062 3%

Växthuset 7 444 918 88 804 7 533 722 7 290 649 148 006 7 438 655 -95 067 -20%

Totalt 86 614 843 2 776 842 89 391 685 84 763 614 4 628 070 89 391 685 0 0%

Beräkningen är baserad på statistik från SCB som avser HT 2018.

Ersättning vid 3% strukturbelopp Ersättning vid 5% strukturbelopp
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Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommuns särskilda boendens hyressättning förändrades 2018 
vilket innebar att beslutet som togs 2005 och aldrig genomfördes, upp-
hävdes. Den nya hyressättningen uppfattas som mer rättvis då den tar hänsyn 

till rummens standard och läge, men har visat sig vara svårarbetad för för-
valtningen delvis utifrån hur man räknar de gemensamma ytorna. Då hyrorna 

legat på samma nivå i 14 år genomfördes inte hela den nödvändiga 
höjningen direkt. Nu är det åter tid för en justering av hyresnivån. Därför 
presenterar förvaltningen nedanstående nya förslag som skapar möjlighet att 

årligen justera hyresnivåerna utan att behöva gå via politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019 
Beslutsunderlag daterat 29 augusti 2019       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Det beslut som politiken tog 2005 innebar att alla boenderum skulle ha 
samma hyra, nämligen just Pensionsmyndighetens övre gräns för bostads-
tillägg. Denna hyra skulle sedan justeras årligen vilket inte har gjorts. Denna 

modell för att sätta hyresnivån var dock, efter kontroll med jurist, inte 
korrekt då hyressättningen måste ske utifrån bruksvärdesprincipen även vid 

fastställandet av hyran för så kallade särskilda boendeformer, vilka de 
aktuella lägenheterna utgör. Den modell som genomfördes 2018 tar hänsyn 
till detta men har inte fullt ut kommit ifatt bruksvärdet. Hyresnivå för 

kalenderåret 2020 behöver fastställas. Vidare föreligger det behov av att anta 
ett system som gör det enkelt att årligen justera hyresnivåerna och samtidigt 

ta hänsyn till Pensionsmyndighetens justeringar av bostadstillägget 

 

Förslag 1 januari 
2020 

Grund-
hyra /kvm  

Snitt-
hyra 

Snitt-
höjning/ 
lägenhet 

Rönningegården  172 4375 491 

Villa Viktoria 165 5637 677 

Lindero 190 5060 556 

Äppelvägen 220 7029 1429 
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Dessa hyror börjar gälla fr om 1 januari och innefattar även de gemensamma 

ytorna samt har tagit hänsyn till bruksvärde. De gemensamma utrymmena 
ligger mellan 11 och ca 40 kvadratmeter per lägenhet beroende på boende. 

Ovanstående förslag skulle innebära att om Pensionsmyndigheten höjer 

bostadstillägget till 7000 kronor så kommer tex Äppelvägen att få en 
preciserad hyresreduktion med 29 kronor. Om bostadstillägget hamnar på 

6000 kronor så kommer den preciserade hyresreduktionen för samma 
lägenhet istället att uppgå till 1029 kronor. Grundhyran justeras sedan 
löpande med allmännyttans nivå. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Ett alternativ är att hyreshöjningen sker i två steg under 2020. Detta innebär 
en hel del extra administration både för förvaltningen och den enskilde som 
behöver ändra uppgifter till pensionsmyndigheten.  Alternativet att inte 

reducera hyrorna med hänsyn till pensionsmyndighetens bostadstillägg finns 
också.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Det är inte ett beslut som omfattas av kommunikationsplikt. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet förväntas inte påverka några av perspektiven enligt §2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till hyressättning antas.  

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 
Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialchef, omsorgschef, avgiftshandläggare 
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Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Mörbylånga kommuns särskilda boendens hyressättning förändrades 2018 
vilket innebar att beslutet som togs 2005 och aldrig genomfördes, upp-

hävdes. Den nya hyressättningen uppfattas som mer rättvis då den tar hänsyn 
till rummens standard och läge, men har visat sig vara svårarbetad för för-

valtningen delvis utifrån hur man räknar de gemensamma ytorna. Då hyrorna 
legat på samma nivå i 14 år genomfördes inte hela den nödvändiga 
höjningen direkt. Nu är det åter tid för en justering av hyresnivån. Därför 

presenterar förvaltningen nedanstående nya förslag som skapar möjlighet att 
årligen justera hyresnivåerna utan att behöva gå via politiskt beslut. 

Hur hyrorna är satta i dag  

Hyra per kvadratmeter och månad: 

Rum  125 kronor 
Gemensamhetsutrymmen  41,66 kronor 

Tillägg utifrån standardnivå per månad: 

Nivå1: Toalett 0 kronor  
Nivå 2: Toalett, Pentry 200 kronor 
Nivå 2: Toalett, Tvättmaskin/torktumlare  200 kronor 
Nivå 3: Toalett, Pentry Tvättmaskin/torktumlare  400 kronor 

Ovanstående modell innebär per månad: 
Rönninge, snitthyra: 152 kr/kvm lägenhet 
Villa Viktoria, snitthyra: 145kr/kvm lägenhet 
Lindero, snitthyra: 170 kr/kvm lägenhet 

Äppelvägen, snitthyra: 200kr/kvm lägenhet som reducerats till 
175kr/kvm 
 

Svårigheter och ställningstaganden:  

Vid en jämförelse med andra kommuner kan det konstateras att dessa ofta 

har olika hyror per kvadratmeter på olika boenden och att den gemensamma 
nämnaren är att man ser till standard, läge samt håller sig i närheten av både 
Sveriges Allmännyttas hyresjusteringar och Pensionsmyndighetens övre 

gräns för bostadstillägg. 

Det beslut som politiken tog 2005 innebar att alla boenderum skulle ha 

samma hyra, nämligen just Pensionsmyndighetens övre gräns för bostads-
tillägg. Denna hyra skulle sedan justeras årligen vilket inte har gjorts. Denna 
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modell för att sätta hyresnivån var dock, efter kontroll med jurist, inte 

korrekt då hyressättningen måste ske utifrån bruksvärdesprincipen även vid 
fastställandet av hyran för så kallade särskilda boendeformer, vilka de 
aktuella lägenheterna utgör. Den modell som genomfördes 2018 tar hänsyn 

till detta men har inte fullt ut kommit ifatt bruksvärdet. Hyresnivå för 
kalenderåret 2020 behöver fastställas. Vidare föreligger det behov av att anta 

ett system som gör det enkelt att årligen justera hyresnivåerna och samtidigt 
ta hänsyn till Pensionsmyndighetens justeringar av bostadstillägget. 

Inför höjningen vid årsskiftet 2019/2020 ligger ett förslag från Pensions-

myndigheten om att höja maxbeloppet kraftigt. Tidigare år har höjningarna 
uppgått till ca 2-400 kronor, nu liggande förslag innebär en höjning med ca 

1400 kronor. Då våra hyror redan ”halkat efter” lämnas nedan ett förslag till 
beslut som innebär att hyresnivåerna enkelt justeras utifrån Pensions-
myndighetens beslut. 

Våra särskilda boenden: 

Rönningegården: I dag i snitt 3924 kronor/månad.  

Små rum/lägenheter, endast dusch och toalett, stora gemensamma utrymmen 
och sinnesrum m.m.  

Villa Viktoria: I dag i snitt 4959 kronor/månad. 

Förhållandevis små gemensamma utrymmen men stora lägenheter, pentry, 
dusch och toalett, inhägnad trädgård. Villan bör ha en högre hyra per kvm än 

Rönningegården utifrån utrustningen i lägenheten men hamnar lägre än dem 
utifrån storleken på de gemensamma ytorna.  

Lindero: I dag i snitt 4504 kronor/månad. 

Små lägenheter men stora gemensamma ytor, pentry, dusch och toalett samt 
tvättmaskin och torktumlare i lägenheten.  

Äppelvägen: I dag 6400 kronor/månad som reducerats till 5600 
kronor/månad. 

Stora lägenheter, pentry, tvättmaskin och torktumlare, dusch och toalett samt 

egen uteplats. Dessa lägenheter ansågs tidigare ha stora gemensamma ytor 
men då en betydande andel av dessa används även av andra har för-

valtningen räknat av en del i bedömningen.  

 

Förslag till ny hyressättning:  

Förvaltningen föreslår att hyrorna fastställs utifrån bruksvärdesprincipen och 
justeras till rätt nivå. En lägenhets bruksvärde bestäms av bland annat dess 

storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard 
och ljudisolering. Förhållanden som påverkar bruksvärdet kan vara tillgång 
till hiss, tvättstuga, pentry, särskilda förvaringsutrymmen och fastighets-

service. Även faktorer som lägenhetens allmänna läge, boendemiljön i stort 
och närheten till kommunikationer påverkar bruksvärdet. Den hyra som 

debiteras brukaren kan sedan vid behov subventioneras i sådan omfattning 
som krävs för att hyran inte ska överstiga vid tidpunkten gällande maximalt 
bostadstillägg.  
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För att på ett enkelt sätt kunna justera hyresnivån föreslår förvaltningen 

därför att Sveriges Allmännyttas hyresstatistisk och genomsnittliga hyres-
höjningar beaktas vid fastställandet av kommande hyreshöjningar.  De hyror 
som hamnar över vid tidpunkten gällande maximalt bostadstillägg 

subventioneras till den nivån. 

 

Förslag 1 januari 
2020 

Grund-
hyra /kvm  

Snitt-
hyra 

Snitt-
höjning/ 
lägenhet 

Rönningegården  172 4375 491 

Villa Viktoria 165 5637 677 

Lindero 190 5060 556 

Äppelvägen 220 7029 1429 

 

Dessa hyror innefattar även de gemensamma ytorna och har tagit hänsyn till 
bruksvärde. De gemensamma utrymmena ligger mellan 11 och ca 40 

kvadratmeter per lägenhet beroende på boende. 

Ovanstående förslag skulle innebära att om Pensionsmyndigheten höjer 

bostadstillägget till 7000 kronor så kommer tex Äppelvägen att få en 
preciserad hyressubvention med 29 kronor. Om bostadstillägget hamnar på 
6000 kronor så kommer den preciserade hyressubventionen för samma 

lägenhet istället att uppgå till 1029 kronor. 

Dessa hyror börjar gälla fr om 1 januari och innefattar även de gemensamma 

ytorna och har tagit hänsyn till bruksvärde. De gemensamma utrymmena 
ligger mellan 11 och 48 kvadratmeter per lägenhet beroende på boende. 
Grundhyran justeras löpande med allmännyttans nivå. 
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Avgifter inom social omsorg 

Beskrivning av ärendet 

Årlig översyn av avgifter inom social omsorg    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 september  

Bilaga Avgifter social omsorg 2020,  daterad 29 augusti 2019       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har gjort en översyn av de avgifter som tas ut i verksamheten. 

De avgifter som förändras är följande:  

Trygghetslarm från 200 kr/månad till 250 kr/ månad 

Elrullstol utomhusbruk :  från 75 kr/månad  till 100 kr/månad 

Mat i särskilt boende:  från 120 kr/dygn till 125 kr/dygn 

Korttid vårdavgift: från 65 kr/dag  till 1/30 av maxbelopp 

för närvarande 69,6 kr  

Korttid mat:   från 120 kr/dygn till 125 kr/dygn 

Växelvård, vårdavgift:  från 65 kr/dag till 1/30 av maxbelopp
    för närvarande 69,6 kr  

HSL-insats   från 570 kr/timme till enligt riksavtalet  

för närvarande 669 kr 

 

Övriga avgifter stannar på samma nivå som 2019. 

HSL-insatser avser patienter som vistas tillfälligt i kommunen, tex 
sommargäst,  där vi debiterar dennes hemkommun för utförd insats. Denna 

prislapp har inte höjts sedan 2008. 

 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

"[Skriv text här]"  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget förväntas inte påverka något av perspektiven i § 2 i kommun- 
styrelsens reglemente 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltingens förslag antas     

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 
Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialchef, avgiftshandläggare 
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Avgifter social omsorg, 2020 
 

Avgiftsslag Avgift 2019                           Avgift 2020 

Avgift enligt maxtaxa 2 089 kr/mån                       enligt prisbasbelopp 

Trygghetslarm 200 kr/mån                           250 kr/mån 

Installation av trygghetslarm 
(utanför maxtaxan) 

200 kr vid installation    200 kr vid installation    

Avgift för hemsjukvård 
och/eller hemrehabilitering för 
personer inskrivna i 
hemsjukvården 

300 kr/månad  300 kr/månad  

Hembesök, patientavgift för 
hembesök av kommunens 
hälso- och sjukvårdspersonal   

200 kr/besök 200 kr/besök 

Elrullstol för utomhusbruk 
(utanför maxtaxan) 

75 kr/mån   100 kr/mån 

Utprovning av tekniska 
hjälpmedel som sker vid 
kommunens hjälpmedelsförråd 

200 kr/gång  200 kr/gång  

Hämtning av hjälpmedel 
(utanför maxtaxan) 

300 kr  300 kr  

Mat i särskilt boende 120 kr/dygn     125kr/dygn 

Mat i samband med 
biståndsbedömd dagverksamhet 
enligt SoL 

 1 210 kr/mån  1 210 kr/mån 

 55 kr/dag  55 kr/dag 

Dagrehab 
40 kr/dag i vårdavgift         40 kr/dag i vårdavgift         

Mat 55 kr/dag Mat 55 kr/dag 

Korttidsverksamhet 
65 kr/dag i vårdavgift                     1/30 av maxbeloppet i vårdavgift 

Mat 120 kr/dygn  Mat 125 kr/dygn 

Växelvård 
65 kr/dag i vårdavgift           1/30 av maxbeloppet i vårdavgift 

Mat 120 kr t/dygn  Mat 125 kr/dygn 

Förbrukningsartiklar särskilt 
boende, nivå 1 

100 kr/mån  100 kr/mån  

Förbrukningsartiklar särskilt 
boende, nivå 2 

200 kr/mån 200 kr/mån 

HSL-insats för patienter som 
vistas tillfälligt i kommunen 

570 kr /timme  Enligt riksavtalet 
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§ 150 Dnr KTN 2019/000504  

Revidering av VA-taxa 

Sammanfattning av ärendet 

En årlig höjning av entreprenadindex för 2020 blir 3,1%. Entreprenadindex 

är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader 
som regleras årligen. 

Brukningstaxan höjs med 5% för den fasta och med 10% för den rörliga 

delen.    

Beslutsunderlag 

VA-taxa författningstext, daterad 8 oktober 2019, förändringar 
rödmarkerade.  
Tjänsteskrivelse, daterad 8 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Brukningstaxan höjs med 5% för den fasta delen och med 10% för den 

rörliga delen. 

2. VA-taxan antas att gälla från och med den 1 januari 2020.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Taxa för Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är 
Mörbylånga kommun. VA-anläggningen förvaltas under kommunstyrelsen 
av dess Teknisk affärsverksamhet. 

§ 1 Avgiftsskyldighet 

För att täcka kostnader för Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412), LAV, jämställs med fastighetsägare. 

Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls, om förutsättningar i 
27 § LAV är uppfyllda. 

§ 2 Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och bruknings-
avgifter (periodiska avgifter). 

§ 3 Fastighetstyper 

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd 

fastighet. 

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

 Kontor 

 Butiker 

 Hotell 

 Hantverk 

 Utbildning 

 Sportanläggning 

 Förvaltning 

 Utställningslokaler 

 Restauranger 

 Småindustri 

 Sjukvård 

 Stormarknader 
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Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än 
bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för 
bebyggande, men inte ännu bebyggts. 

Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 
bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed 
jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av 

byggnad räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

Allmän platsmark är mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 
detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger 

4.1 

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från 
allmänna platser såsom gator, 

vägar, torg och parker 

Ja Ja 

4.2 

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 

huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 
fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.3 

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 

Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs iordning och underhålls, om förutsättningar i 27 § LAV är 
uppfyllda. 

4.5 

Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter §§ 5-13 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 

5.1 

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift 

betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: Kronor exkl 
moms 

Kronor inkl 
moms 

a) En avgift avseende framdragning av varje 
uppsätt-ning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df. 

50 997 52 578    63 746   65 722 

b) En avgift avseende upprättande av varje 
uppsätt-ning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

43 579    44 930 54 474   56 163 

c) En avgift per m² tomtyta 50,99      52,57 63,74     65,71 

d) En avgift per lägenhet 35 234    36 326 44 043   45 408 

e) *En grundavgift för bortledande av Df, om 

bort-ledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

16 366    16 873 20 458   21 092 

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I 

det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) 
enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 
respektive upprättats. 

5.2 

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnads-

karta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella 
fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA), 

Tomtyteavgift enligt 5.1 c) för fastigheter upp till två lägenheter, tas ut för 
varje m² upp till maximalt 1500 m². För fastigheter med tre lägenheter eller 

fler tas avgift ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, 
summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift 
enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 

iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5  

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare servispunkter, 
ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 
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5.6 

Ökas fastighetens tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet, för vilken tomtyteavgift inte ska anses 
vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln 
i 5.3. 

5.7 

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad, eller ersätts riven 

bebyggelse på fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 d) för varje 
tillkommande lägenhet. 

5.8 

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 

§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet 

6.1 

För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: Kronor exkl 
moms 

Kronor inkl 
moms 

a) En avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

50 997   52 578 63 746   65 722 

b) En avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

43 579  44 930 54 474   56 163 

c) En avgift per m² tomtyta 85,74      88,39 107,18   110,50 

d) *En grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats 

16 366   16 873 20 458   21 092 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det 
fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt 

§ 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 
upprättats. 

6.2 

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastighet, fördelas avgifter 

enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnads-
karta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighetsareal, motsvarande mark 
som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden 
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmed-

givandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från 

den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-

punkter, ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 

6.6 

Ökas fastighetens tomtyta betalas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomt-
yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara 

tidigare erlagd. 

6.7 

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 

§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet 

7.1 

För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet 
med 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per FP¹ 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% - - 

Grundavgift för Df, om FP för 

Df inte upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

¹FP = förbindelsepunkt 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna 
anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 

Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

 Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% - - 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om före-
skriften i 5.3 andra stycket så medger. 

§ 8 Reducerad avgift 

8.1 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska 
reducerade avgifter betalas enligt följande: 
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Avgift för framdragen servisledning  

- En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a) 

- Två ledningar 85% 

- Tre ledningar 100% 

Avgifter i övrigt: 

Ändamål  V S Df Dg 

Bostadsfastighet      

Avgift per 
uppsättning FP 

5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df 

utan FP 

5.1 e) - - 100% - 

Annan fastighet      

Avgift per FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 

Grundavgift Df 
utan FP 

6.1 d) - - 100% - 

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) 

respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 

tidigare förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% 

av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts 
vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, betalas en etableringsavgift om 
50% av avgiften enligt 5.1 a) alternativt 6.1 a). Etableringsavgiften avses 

täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i 
samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 Allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls ska 
betala anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: Kronor exkl moms Kronor inkl moms 

En avgift per m² allmän platsmark 

för anordnande av dagvatten 
bortledning 

168 210 
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§ 10 Särskilt avtal 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9, träffar 
huvudmannen istället avtal med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 

om avgiftens storlek. 

Om kostnaden för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp i betydlig 

omfattning avviker från övriga fastigheter inom verksamhetsområdet, ska 
enligt lagen om allmänna vattentjänster, avgift betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

§ 11 Betalning av avgift 

11.1 

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 

11.2 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 
dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 

ha skett. 

11.3 

Enligt LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 
en viss tid, längst tio år. Om avgiften uppgår till belopp som är betungande 

med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter. 
Om fastighetsägaren så begär, och godtagbar säkerhet ställs, ska ränta 
betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 

betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till 
dess resterande del av avgiften betalas. 

Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen. 

11.4 

Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.6 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande, till exempel ökning av 

tomtyta inträtt, utan att bygglov beviljats eller meddelats. 

11.5 

Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till 
huvudmannen när det förhållandet ändrats. Försummar fastighetsägaren 

denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 11.2 för tiden från det att 
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 
tilläggsavgiften betalats.. 

§ 12 Särskilda ersättningar 

12.1 

Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

huvudmannen, ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 
anordningar än huvudmannen funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som 
begärt arbetets utförande ersätta huvudmannens överenskomna kostnader. 
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12.2 

Om en fastighetsägare begär att en ny servisledning ska utföras i stället för 
redan befintlig, och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är 

fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna 
del med det belopp motsvarande avgift för servisledning enligt § 5.1 a), dels 

borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

12.3 

Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för, och 
med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 

fastighetsägarens kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen 
och dess inkoppling. 

§ 13 Indexreglering 

Avgifter enligt 5 – 12 §§ är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 
i entreprenadindex (indextal maj 2016). När detta index ändras, har 

huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. 

Brukningsavgifter §§ 14 – 23 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 Brukningsavgift för bebyggd fastighet 

14.1 

För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: Kronor exkl 
moms 

Kronor inkl moms 

a) En fast avgift 2 037  2 139 2 546     2 674   

b) En avgift per m³ levererat vatten 27,28  30,00 34,10  37,50 

c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 

fastighet 

1 537  1 614 1 921  2 017 

d) En avgift per år och varje påbörjat 100-
tal m² tomtyta för annan fastighet 

252  265  315  331 

14.2 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 14.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter ska betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 45% 10% 5% 

Avgift per m³ 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgift per 
lägenhet 

14.1 c) 30% 30% 35% 5% 

Avgift per tomtyta 14.1 d) 30% 30% 35% 5% 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14.3 

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet om vatten-

förbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift ut 
enligt 14.1 b) efter en antagen förbrukning om 160 m³/lägenhet och år i 

permanentbostad och med 80 m³/lägenhet och år för fritidsbostad. 

14.4 

För så kallade byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om 
mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per 

lägenhet. 

14.5 

För extra mätställe utöver ett per fastighet ska en årlig avgift betalas med ett 
belopp motsvarande 75% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 

Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 
undersöka mätaren om det anses nödvändigt eller om fastighetsägaren begär 

det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i 

två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värme-
mätare, STAFS 2014:3. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 

huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 

undersökning eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos 
Mark- och miljödomstolen. 

14.7 

Har fastighetsägare begärt prövning av vattenmätare och mätaren godkänns, 

ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av §17. 

14.8 

För spillvatten, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-

ledning (kylvatten och dylikt), ska avgift betalas med 50% av avgiften enligt 
14 b). 

14.9 

Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp. 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än vad som motsvarar levere-

rad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spill-

vatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- och spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-

kommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter 

annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan 
mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 15 Allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls ska 
betala brukningsavgift. 

Avgift utgår med: Kronor exkl 

moms 

Kronor inkl moms 

En avgift per år och påbörjat 
100 m² allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

135,00 168,75 

§ 16 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a). Föreligger 
inte avgiftsskyldighet för samtliga nyttigheter reduceras avgiften enligt 14.2. 

§ 17 Särskilda avgifter 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd, eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln 

avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen 
debiteras följande avgifter: 

 Kronor inkl moms 

Nedtagning av vattenmätare 330          

Uppsättning av vattenmätare 330           

Frusen eller skadad vattenmätare 1 223        

Avstängning av vattentillförsel 151           

Påsläpp av vattentillförsel 151         

Länsning av vattenmätarbrunn 748         

Bruten plombering/åverkan 764         

Provning av vattenmätare 1 1 64        

Öppningsavgift obetald faktura 722          

Avstängning och påsläpp av vattentillförsel utom 
ordinarie arbetstid 

722           

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie 
arbetstid debiteras ett tillägg om 50% av ovan angivna belopp. 

§ 18 Särskilt avtal 

Om kostnader för vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgift betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14 – 16 
träffar huvudmannen istället avtal med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 19 Betalningsvillkor 

Avgift enligt 14.1 a), c),  och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, 

tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) 
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd 
eller annan grund som anges i §14. 
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Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 

dröjsmålsränta betalas på det obetalda beloppet enligt 6 § räntelagen från den 
dag betalningen skulle ha skett. 

Om inte mätaravläsning sker enligt huvudmannens beslut inför varje 

debitering får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt 

minst en gång per år. Avläsning och debitering ska dessutom ske på 
fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att 
underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller i 

övrigt om särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-
förhållanden, har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens 
storlek. 

§ 21 Taxans införande 

Den här taxan träder i kraft den 1 januari 2020. De brukningsavgifter enligt 

14.1, 14.4, och 14.8, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska 
tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 

ikraftträdande. 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 

tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen 
jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-08 

Dnr 

KTN 2019/000504 

  

 

Revidering av VA-taxa 

Beskrivning av ärendet 

En årlig höjning av entreprenadindex för 2020 blir 3,1%. Entreprenadindex 
är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader 
som regleras årligen. 

Brukningstaxan höjs med 5% för den fasta och med 10% för den rörliga 
delen.    

Beslutsunderlag 

VA-taxa författningstext, daterad 8 oktober 2019, förändringar 
rödmarkerade.  

Tjänsteskrivelse, daterad 8 oktober 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Enligt gällande VA-taxa har beslut tagits att följa entreprenadindex. VA-

planens genomförande innefattar ledningsdragning samt nybyggnad av 
vattenverk och pumpstationer. Utöver genomförandet av VA-planen har ett 

nytt avsaltningsverk byggts färdigt. Åtgärderna har inneburit att kommunens 
VA-avdelningens kostnader har ökat. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det är förvaltningens bedömning att det inte finns några alternativa förslag 

till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslagen till beslut är inte av den karaktären att de behöver kommuniceras 
enligt förvaltningens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Brukningstaxan höjs med 5% för den fasta delen och med 10% för den 
rörliga delen. 

2. VA-taxan antas att gälla från och med den 1 januari 2020.   

Jens Olsén 

VA- och Fjärrvärmechef 

Maj Wahlström 

VA-adminstratör 
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Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomi 
Taxefinansiering VA/fjärrvärme 
 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-12  
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§ 155 Dnr KTN 2019/000545  

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, lägger 
fram taxa för Hushållsavfall 2020 och taxeföreskrifter för beslut i 
medlemskommunerna. Taxorna är oförändrade sedan 2012 med några få 

undantag.   

Beslutsunderlag 

Taxa för Hushållsavfall och föreskrifter 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Förslaget till taxa för Hushållsavfall och taxeföreskrifter för 2020 antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-07 

Dnr 

KTN 2019/000545 

  

 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2020 

Beskrivning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, lägger 
fram Taxa för Hushållsavfall 2020 och taxeföreskrifter för beslut i 

medlemskommunerna.  
Taxorna är oförändrade sedan 2012 med några få undantag.   

Beslutsunderlag 

Taxa för Hushållsavfall och föreskrifter 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget innebär oförändrade taxor med nedanstående förändringar mot 

2019. 

 Inför full grundavgift för de abonnenter som har uppehåll för 
sophämtning 

 Avgift för bomkörning införs för abonnenter som beställt extra tömning 
men inte möjliggjort att den går att utföra 

 Kortaste hämtningsintervall för villa blir 14 dagars tömning, det vill säga 
26 gånger/år 

 Tidsintervall för extra beställd tömning av slambrunnar sänks från 10 
dagar till 7 dagar 

 Separat taxa för säcktömning skärgård införs. Detta då säcktömning i 
övrigt avvecklas av arbetsmiljöskäl men bedöms i dagsläget inte som 

möjligt att avveckla i skärgården 

 Tydliggöra taxeföreskrifter för abonnenter med delat kärl 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-11-07 

Dnr 

KTN 2019/000545 

Sida 

2(2) 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till Taxa för Hushållsavfall och taxeföreskrifter för 2020 antas.    

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef  

Fattat beslut expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare, Box 868, 391 28 Kalmar 

Mörbylånga kommuns författningssamling 
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Taxa för 

Hushållsavfall 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
Antagen hos respektive medlemskommuns fullmäktige: 

Kalmar kommun    2019-XX-XX, § XXX 

Mörbylånga kommun 2019-XX-XX, § XXX 

Nybro kommun 2019-XX-XX, § XXX 

Oskarshamn kommun 2019-XX-XX, § XXX 

Torsås kommun  2019-XX-XX, § XXX 
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Inledande bestämmelser 

 

Taxan för hushållsavfall är utfärdade enligt bestämmelser i Miljöbalkens 27 kap 4 § och enligt 

bestämmelserna i ”Föreskrifter för avfallshantering för Kalmarsundsregionens Renhållare”. 

 

Renhållningstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament 

ges till ökat kundengagemang med en förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd 

(Miljöbalken 27 kap 5 §).  

En miljöstyrande taxa ska styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan. 

Den skall ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad samt stimulera till såväl ökat återbruk, 

återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering. 

 

Taxan består av en fast och en rörlig del. Den fasta grundavgiften finansierar kostnaderna för 

administration, planering, information och för privata hushåll ingår även återvinningscentralernas 

mottagning och behandling av grovavfall och farligt avfall. Den rörliga avgiften finansierar kostnaderna 

för insamling och behandling av hushållsavfallet. 

 

Avgiftsskyldighet och betalning 

 

Taxorna för hushållsavfall fastställs varje år av respektive medlemskommuns fullmäktige. Taxorna är inklusive miljö- 

och avfallsskatter men exklusive lagstadgad moms. Taxan är en årlig taxa om inte annat är skrivet. 

 

KSRR använder fastighetsregistret för att finna de fastigheter/bostäder och lokaler som ska faktureras enligt 

renhållningstaxan. Det är fastighetsägaren som säkerställer att fastigheten/bostaden är korrekt registrerad hos KSRR. 

 

KSRR:s fordran enligt renhållningstaxan faktureras fastighetsägaren (den taxerade ägaren) eller den som enligt 1 

Kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 

På begäran av fastighetsägare med organisationsnummer t.ex. kommun, aktiebolag, handelsbolag, 

kommanditbolag, ekonomisk förening, enskild näringsidkare, ideella förening, stiftelse, trossamfund m.fl. kan 

fakturering ske direkt till hyresgästen på fastigheten/bostaden. 

Ansökan om sådan fakturering skall ske av fastighetsägaren och vara undertecknad av både fastighetsägaren och 

hyresgäst. Om hyresgästen inte betalar fakturan inom föreskriven tid är fastighetsägaren dock fortfarande 

betalningsansvarig för det avfall som regleras av gällande renhållningsordning. 

 

Fakturering sker normalt halvårsvis för fastighetsägare med helårshämtning och en gång per år för 

fritidshämtning. Slamtömning och extratömningar av hushållsavfall faktureras efter varje tömning.   

Ändringar av fastighetens/bostadens tömningsförhållanden som sker efter att periodens betalning har gjorts, 

kommer beloppsmässigt att justeras vid nästkommande fakturering och gäller från ändringstidpunkten. 

 

I särskilda fall kan det för fastigheter/bostäder efter ansökan beviljas förlängt hämtningsintervall, gemensam 
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behållare eller uppehåll i hämtningen. Dessa fall regleras av ”Föreskrifter om avfallshantering för KSRR”. 

Ändringarna kommer beloppsmässigt att justeras vid nästkommande fakturering och gäller enligt datumperiod 

på medgivandet.  

 

Fastighetsägare kan ansöka om tätare fakturering. Sådan ansökan kan medges om faktureringen kan ske inom 

ramen för KSRR:s faktureringsrutiner. Fastighetsägaren svarar för eventuella merkostnader till följd av sådan 

fakturering enligt gällande renhållningstaxa. 

 

Vid dröjsmål med betalning av förfallen fordran tas dröjsmålsränta ut enligt räntelagen (1975:635). Vid eventuell 

betalningspåminnelse tas påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 

(1981:1057) och eventuella kravavgifter till följd av obetald fordran enligt  inkassolagen (1974:182). 

 

KSRR kan fakturera retroaktivt i enlighet med gällande preskriptionsregler. Samma regel gäller för återbetalning 

till fastighetsägare/hyresgäst. Vid eventuell ränta i dessa situationer skall räntelagen (1975:635) tillämpas. 

 

Övriga bestämmelser 

KSRR kan verkställa försöksinsamlingar som omfattar såväl material som metod. Alla fastigheter/bostäder i 

dessa områden är förpliktigade att delta i sådan försöksinsamling. KSRR kan fastställa en särskild taxa i området 

för sådan försöksinsamling. 

 

Om KSRR inte kan utföra den ordinarie/beställda tjänsten och orsaken åvilar kunden enligt gällande 

renhållningsordning, uttas full betalning för tjänsten enligt gällande taxa. 
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Taxa 

 

A Grundavgift (per bostad/lägenhet/enhet) 

 

  Avgift 

1. Villa, helårsbostad 634 

2. Lägenheter 317 

3. Fritidsbostad 317 

4. Kolonilott 158 

5. Verksamheter, institutioner m.fl. 317 

 

Grundavgift uttages även vid undantag för tidsbegränsat uppehåll i hämtning av hushållsavfall samt vid befrielse från hämtning av 
hushållsavfall, grundavgift uttages även för outhyrda lägenheter.  

En fastighet med två bostäder med samma taxerade ägare erlägger vid gemensam behållare eller uppehåll 50 % av grundtaxan 
per bostad. Fritidshus och villor som ingår i en samfällighet eller liknande erlägger vid gemensam behållare för minst 15 
närliggande bostäder 50 % av grundtaxan per bostad  

 

B Taxa för färgsorterade hushållssopor i matavfall och restavfall. 

 

Helårshämtning  

var fjortonde dag året om 

 Behållarstorlek Avgift 

6. 160 liter säck ö 1 079 

7. 160 liter säck fastland* 1 149 

8. 140 liter kärl 861 

9. 190 liter kärl 1 149 

10. 240 liter kärl 1 442 

11. 370 liter kärl 2 118 

12. 660 liter kärl 3 642 

 

Fritidshämtning  

var fjärde vecka april-maj och september-oktober  

var fjortonde dag juni-augusti 

 Behållarstorlek Avgift 

 13. 160 liter säck ö 626 

14. 160 liter säck fastland* 647 

 15. 140 liter kärl 519 

 16. 190 liter kärl 647 
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 17. 240 liter kärl 803 

 18. 370 liter kärl 1 079 

 19. 660 liter kärl 1 912 

 
Alla taxor under – taxa B6 t.o.m. B19 täcker en hämtning var fjortonde dag, om det är helårshämtning och var fjärde vecka april t.o.m. 
maj och september t.o.m. oktober samt var fjortonde dag juni t.o.m. augusti om det är fritidshämtning.  

För flerfamiljsbostäder och verksamheter kan KSRR efter ansökan medge en tätare hämtning. Om hämtningsintervallet är tätare 
multipliceras taxan med det nya antalet hämtningar per år delat med ordinarie och sedan tillkommer 20% vid hämtning 1 ggr/vecka, 
40% vid hämtning 2 ggr/vecka, 50% vid hämtning 3 ggr/vecka, 60% vid hämtning 4 ggr/vecka och 70% vid hämtning 5 ggr per vecka på 
totalbeloppet. 

*Taxa B7 och B14 är övergångstaxor för hämtställen under omläggning till annan form av behållare, ej möjliga för nyteckning.  

 

Helårshämtning – flerbostadshus samt verksamheter 

var fjortonde dag året om 

 Behållarstorlek Avgift 

20. 0-3 m
3
 bottentömmande behållare 20 280 

21. 5 m
3
 bottentömmande behållare 27 280 

 

Fritidshämtning – flerbostadshus samt verksamheter  

var fjärde vecka april-maj och september-oktober  

var fjortonde dag juni-augusti 

 Behållarstorlek Avgift 

22. 0-3 m
3
 bottentömmande behållare 10 140 

23. 5 m
3
 bottentömmande behållare 13 900 

  

Helårshämtning – per villa  

var fjortonde dag året om 

 Behållarstorlek Avgift 

24. 0-3 m
3
 bottentömmande behållare 861 

25. 5 m
3
 bottentömmande behållare 861 

 

Fritidshämtning – per fritidshus   

var fjärde vecka april-maj och september-oktober  

var fjortonde dag juni-augusti 

 Behållarstorlek Avgift 

26. 0-3 m
3
 bottentömmande behållare 519 

27. 5 m
3
 bottentömmande behållare 519 

 
Alla taxor under – taxa B20 t.o.m. B27 täcker en hämtning var fjortonde dag, om det är helårshämtning och var fjärde vecka april t.o.m. 
maj och september t.o.m. oktober samt var fjortonde dag juni t.o.m. augusti om det är fritidshämtning. För flerfamiljsbostäder och 
verksamheter kan KSRR efter ansökan medge en tätare hämtning. Om hämtningsintervallet är tätare multipliceras taxan med det nya 
antalet hämtningar per år delat med ordinarie och sedan tillkommer 15% på totalbeloppet. 
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I taxa B ingår att behållaren ägs av KSRR undantaget är säckställningar då dessa normalt köps och ägs av fastighetsägaren men 
ska godkännas av KSRR före användandet. Outnyttjade säckar är KSRR:s egendom. 

 

C  Taxa för matavfall – verksamheter 

 

Helårshämtning  

1 gång per vecka 

 Behållarstorlek Avgift 

28. 140 liter kärl 925 

29. 370 liter kärl 2 277 

 

Fritidshämtning 

1 gång per vecka under perioden maj-september 

 Behållarstorlek Avgift 

30. 140 liter kärl 391 

31. 370 liter kärl 963 

 
I taxa C ingår att behållaren ägs av KSRR. 

 

D  Taxa för latrin 

 

  Avgift 

 32. Helårshämtning 1gång var fjärde vecka 4 319 

33. Fritidshämtning var fjärde vecka under perioden juni t.o.m. augusti 2 025 

 34. Fritidshämtning var fjärde vecka under perioden maj t.o.m. september 4 050 
 

I taxa D32 ingår hämtning av 1 kärl och i taxorna D33 och D34 ingår hämtning av 2 kärl per tillfälle.  

I taxa D ingår att behållaren ägs av KSRR. Outnyttjade behållare är KSRR:s egendom.  

 

E  Taxa för tilläggstjänst dragväg – hushållssopor, matavfall och latrin 

 

  Avgift 

 35. Tilläggspris för förlängt hämtningsavstånd (var fjortonde dag per kärl) 540 

 36. Villa och fritidshus per 5 meter för avstånd från fastighetsgränsen till sopkärl >3 m 272 

 37. Lägenheter, företag, institutioner m.fl. per 5 meter för avstånd från sopbil eller 
fastighetsgränsen till sopkärl > 15 meter 

272 

 

Taxa E35 t.o.m. E37 kan endast tas i anspråk i de fall som KSRR godkänner. 

 

 

http://intranat.ksrr.se/


 

 

8 

 

 

 

 

 

F  Taxa för extrahämtning – hushållssopor, matavfall och latrin 

 

  Avgift 

 38. Extrahämtning av ordinarie behållare, säck 160 liter samt kärl från 140 till 240 liter 

(maximalt 1 vardag efter beställningsdag) 
500 

 39. Extrahämtning av ordinarie behållare, kärl från 370 till 660 liter 

(maximalt 1 vardag efter beställningsdag) 
750 

 40. Extrahämtning av ordinarie behållare, säck 160 liter samt kärl från 140 till 240 liter 

(inom 3 vardagar efter beställningsdag) 
175 

41. Extrahämtning av ordinarie behållare, kärl från 370 till 660 liter 

(inom 3 vardagar efter beställningsdag) 
300 

42. Extrahämtning överfyllda kärl i samband med ordinarie hämtning hos företag 66 

lägenheter, institutioner m.fl. (per 200 liter överfyllt avfall i miljörum eller dylikt) 
66 

 43. Extrahämtning av bottentömmande behållare  1 550 

 44. Extrahämtning av latrin vid tillfälliga evenemang, per st  525 

45. Extrahämtning av latrin i samband med ordinarie hämtning, per st. 436 

 
Vid fritidsboende sker hämtning utanför säsongen för taxa F40 och F41 i samband med ordinarie hämtning för helårsboende. 

Taxa F44 hämtas i samband med ordinarie hämtning för helårboende eller fritidsboende. 

 

G  Taxa för fett/pumpbart matavfall och slam 

  

 Fett Avgift 

 46. Hämtning av fett/pumpbart matavfall per gång (inplanerade årliga tömningar) 1 189 

 47. Behandlingspris fett/pumpbart matavfall från fettavskiljare, per m
3
 457 

 

 Slam Avgift 

 48. Slam från enskilda avloppsanläggningar 0-3 m
3 
(inplanerade årliga tömningar) 882 

 49. Slam från enskilda avloppsanläggningar 3-6 m
3 
(inplanerade årliga tömningar) 1 059 

 50. Slam från enskilda avloppsanläggningar > 6 m
3
, tillägg per m

3
 177 

51. Slam från BDT avloppsanläggningar 0-3 m
3
, per brunn 550 

 52. Slam från BDT avloppsanläggningar 0-3 m
3
, per brunn (i samband med tömning 

av enskild avloppsanläggning) 
177 

53. Jourtömning, slam från enskilda avloppsanläggningar 0-6 m
3 
(inom 8 timmar från 

beställningstidpunkt) 
2 486 

 

 Tilläggspris för fett och slam Avgift 

54. Slam från enskilda avloppsanläggningar > 6 m
3
, tillägg per m

3
 177 
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55. Spolning vid stopp, i samband med tömning, per timme 1 079 

(debiteras per påbörjad halvtimme) 
1 079 

56. Dagplanerad tömning 0-6 m
3 
(inplanerade årliga tömningar) 250 

57. Extratömning (nästkommande vardag efter beställningsdag) 1 215 

58. Extratömning (överenskommen vardag minimum 2 vardagar efter beställningsdag) 715 

59. Extratömning (inom 4 vardagar räknat från nästkommande vardag efter 
beställningsdag) 

515 

60. Extratömning (inom 6 vardagar räknat från nästkommande vardag efter 
beställningsdag eller omplanerad årlig tömning) 

100 

 

 Taxa avvikelse för fettavskiljare och enskilda avloppsanläggningar  

61. Framkörningsavgift fett om tömning ej skett pga. hinder  

eller liknande som ej meddelats i förväg av fastighetsägaren till KSRR  
500 

62. Framkörningsavgift slam om tömning ej skett pga. hinder  

eller liknande som ej meddelats i förväg av fastighetsägaren till KSRR  
250 

 

Taxa G - För avbokning av jourtömning erläggs 50 % av taxan. Avbokning av beställda extratömningar ska göras senast dagen 
innan. Vid senare avbokning debiteras 100 % av taxan. 

 

H  Taxa för trädgårdsavfall 

 

  Avgift 

 63. 370 liter kärl var fjortonde dag under säsong 700 

 
I taxa H ingår att behållaren ägs av KSRR 

 

I  Taxa för el-avfall 

  Avgift 

64. Hämtning av mindre el-avfall i 140 liter kärl (var 14:e dag) 2 054 

 
I taxa I ingår att behållaren ägs av KSRR 

 

J  Taxa för tömning och hyra av containrar 

  ( Behandlingsavgift per ton enligt taxa M tillkommer) 

 

 Vippcontainrar eller liftdumperscontainrar fast abonnemang Avgift 

 65. Utkörning 715 

 66. Hemkörning 715 

 67. Byte 715 

 68. Hyra per år 3 m
3
 3 840 
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 69. Hyra per år 8-10 m
3
 4 884 

70. Helårshämtning var fjortonde dag 8 970 

71. Fritidshämtning var fjärde vecka april-maj och september-oktober samt var 
fjortonde dag juni t.o.m. augusti 

3 795 

72. Extratömning (inom 3 vardagar efter beställningsdag)  500 

73. Extratömning (inom 1 vardag efter beställningsdag) 750 

 

Alla taxor under – taxa J70 t.o.m.J71 täcker en hämtning var fjortonde dag, om det är helårshämtning och var fjärde vecka april t.o.m. 
maj och september t.o.m. oktober samt var fjortonde dag juni t.o.m. augusti om det är fritidshämtning. . För flerfamiljsbostäder och 
verksamheter kan KSRR efter ansökan medge en tätare hämtning. Om hämtningsintervallet är tätare multipliceras taxan med det nya 
antalet hämtningar per år delat med ordinarie och sedan tillkommer 15% på totalbeloppet. 

 

 Växelflaksbehållare fast abonnemang (ej komprimatorer eller specialbyggda) Avgift 

 74. Utkörning 540 

 75. Hyra per m
3
/år 648 

 76. Per tömning (fast hämtningsintervall) 733 

 77. Hemtagning och extratömning 799 

 

 Komprimatorer och specialbyggda växelflakshållare m.m. fast abonnemang Avgift 

 78. Per tömning (fast hämtningsintervall) 775 

 79. Extratömning 865 

 

 Växelflaksbehållare tillfällig uthyrning evenemang Avgift 

 80. Utkörning 540 

 81. Hyra per dag 26 m
3
 46 

 82. Per tömning (fast hämtningsintervall) 733 

 83. Hemtagning och extratömning 799 

 

K  Taxa för grovavfall m.m. från bostäder, bohag 

  (Mottagnings- och behandlingsavgifter per m
3
 enligt taxa M98 tillkommer) 

 

  Avgift 

 84. Per hämtning hos villor och fritidshus 305 

 85. Timtid hämtning per timme hos flerfamiljshus 1 079 
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L  Taxa för särskilda tjänster 

 

  Avgift 

 86. Timtid, fordon med chaufför, per timme 800 

 87. Månadsfakturering, per år (ej e-faktura eller SWE-faktura) 180 

 88. Kärlbyte per st. 250 

 89. Intervallbyte, per st 180 

90. Kärltvätt, per st vid tvätt budning (KSRR fastställer datum)  250 

91. Kärltvätt, per st vid tvätt fast abonnemang (KSRR fastställer datum) 110 

92. Utkörning och hämtning av lånekärl max 14 dagar, per kärl 

(Behandlingsavgift per m
3
 enligt taxa M96 tillkommer) 

250 

93. Låsbart lock, gravitationslås 730 

 

 Taxa avvikelse för kärl, bottentömmande behållare och containrar Avgift 

 94. Framkörningsavgift pga. hinder om fastighetsägaren ej ställt sitt kärl, gjort sin 
bottentömmande behållare eller container tillgänglig för extrahämtning, byte eller 
hemtagning 

250 

 

M  Mottagnings- och behandlingsavgifter avfallsanläggning Moskogen och 
Storskogen 

 

 
 

Avgift 
per ton 

Avgift 
per m

3
 

 95. Hushållsavfall brännbart 788 105 

 96. Hushållsavfall optiskt sorterat 788 105 

 97. Matavfall från hushåll 300 40 

98. Grovavfall från bostäder till sortering 1 308 175 

 

 

 

 

Giltighetstid 

 

Denna taxa träder ikraft den 1 januari 2020 på renhållningstjänster utförda efter 31 december 2019. 

För renhållningstjänster utförda före 1 januari 2020 gäller äldre taxa med tillhörande taxeföreskrift.  

 

http://intranat.ksrr.se/
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§ 98 Dnr UN 2019/000144  

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Särbegåvade elever 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att förvaltningen tar fram en handlingsplan gällande hur de 

särbegåvade eleverna ska ges möjlighet att få undervisning på sin nivå samt att 
rektor kontaktar gymnasiet för att få hjälp för de elever som behöver 
undervisning på gymnasienivå under sin grundskoletid.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 28 april 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 april 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad 23 oktober 2019. 

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever SKL, daterad 2016.  

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen tillstyrks, skolorna i Mörbylånga kommun anmodas att arbeta 

utifrån SKL:s Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever, 2016.  
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Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Särbegåvade elever 

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att förvaltningen tar fram en handlingsplan gällande hur 
de särbegåvade eleverna ska ges möjlighet att få undervisning på sin nivå 
samt att rektor kontaktar gymnasiet för att få hjälp för de elever som behöver 

undervisning på gymnasienivå under sin grundskoletid.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 28 april 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 april 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad 23 oktober 2019. 

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever SKL, daterad 2016.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Begreppen högpresterande och särbegåvade elever behöver definieras, här 

nedan SKL:s definition av begreppen.  
“Högpresterande barn och elever följer oftast pedagogen och 

undervisningen väl, medan det särskilt begåvade barnet eller eleven inte helt 
sällan ifrågasätter undervisningen och pedagogen. Skolans uppfattning om 
vad begåvning innebär överensstämmer inte alltid med den särskilt 

begåvades beteende. Särskilt begåvade barn och elever kan i 
undervisningssituationer skilja sig från högpresterande. De särskilt 

begåvade kan vara men är inte nödvändigtvis högpresterande. [---] Roland 
S Perssons, professor i pedagogisk psykologi, definition av särskild 
begåvning: “Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både 

kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i 
ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet”. ” (ur: SKL, 

Handlingsplan särskilt begåvade, 2016) 
 
För att dessa elever ska kunna mötas på bästa sätt behöver undervisningen 

omfattas av acceleration och/eller berikning. Skolverket rekommenderar 
tillgång till en engagerad och lämplig vuxen att prata med om både strategier 

för lärandet och om sådant som intresserar eleven särskilt mycket. 
(Skolverkets stödmaterial; Särskilt begåvade elever) 
 

Vad gäller högpresterande elever så är detta elever som genom intresse, 
gynnsamma förutsättningar, studier eller liknande klarar skolarbetet och 

grundskolans kunskapskrav relativt enkelt. I dessa situationer har 
Skansenskolan sedan länge samarbetat med gymnasieskolorna inom 
Kalmarsunds gymnasieförbund för att ge eleverna möjlighet att påbörja 

gymnasiekurser redan under grundskoletiden.  
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2019-10-23 

Dnr 

UN 2019/000144 

Sida 

2(2) 
 

 

 

 

Kommunikation av förslaget till beslut 

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

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen tillstyrks, skolorna i Mörbylånga kommun anmodas att arbeta 
utifrån SKL:s Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever, 2016.  

 

David Idermark 

Skolchef  

Fattat beslut expedieras till: 

Utbildningsnämnden 

 
 



Samarbete mellan Borås, Karlstad, 
Landskrona, Luleå, Sollentuna, 

Uppsala, Umeå och SKL

Handlingsplan 
särskilt begåvade 
barn och elever 

2016





Inledning
Detta dokument är en reviderad upplaga av handlingsplanen från 2014, 
vilket var resultatet av ett samarbete mellan sju kommuner; Borås, Karl-
stad, Landskrona, Luleå, Sollentuna, Umeå och Uppsala. Dokumentet 
innehåller en översikt över området särskilt begåvade barn eller elever 
samt en handlingsplan för att stödja kommunerna i arbetet med att öka 
kunskapen om särskilt begåvade barn eller elever. Dokumentet kan även 
utgöra en resurs när det gäller stöd till elever som lätt når skolans mål.

Följande personer har representerat de sju kommunerna i revisionen.
Tack till följande personer som deltagit i arbetet med revideringen av SKLs handlings-
plan särbegåvade elever 2016:

Karin Jaresved Andersson, Uppsala kommun

Britt-Marie Bentley, Borås kommun

Lena Heikka, Luleå kommun

Elisabet Mellroth, Karlstads kommun

Sara Penje (sammankallande), Sollentuna kommun

Martin Strand, Landskrona kommun

Sara Ahlman Ådal, Umeå kommun
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Bakgrund
1.1 Bakgrund till uppdraget 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är initiativtagare till ett nationellt nätverk vars syfte är att utveckla 
deltagande kommuners styrning och ledning. I pilotomgången av detta nätverk ingick Luleå, Umeå, Karl-
stad, Uppsala, Borås, Sollentuna och Landskrona. Varje kommun deltog med representanter utifrån olika ni-
våer såsom lärare, rektorer, skolutvecklare, förvaltningschefer och politiker. Utgångspunkten för nätverkets 
diskussioner var hur kommunerna genom att utveckla styrning och ledning på alla nivåer i en utbildnings-
organisation på kommunal nivå kan öka elevers resultat i matematik.
I nätverksarbetet framkom att samtliga kommuner önskade öka kompetensen gällande särskilt begåvade 
elever samt utveckla och förbättra sina rutiner genom att skapa en handlingsplan. Pilotomgångens nätverk 
beslöt att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från samtliga deltagande kommuner med uppgift att ta 
fram ett förslag till handlingsplan kring elever med särskild begåvning. 
Handlingsplanen togs i bruk 2014 och under våren 2016 genomfördes en revidering av materialet. Hand-
lingsplanen har anpassats till Skolverkets val av begrepp samt att även förskolan numera inbegrips av 
materialet. Begreppet skola omfattar i denna text samtliga skolformer. Dessutom har den teoretiska delen 
reviderats. 

1.2 Syfte

Syftet med denna handlingsplan är att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever 
samt att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet. I 
handlingsplanen används ordet uppmärksamma istället för identifiera eftersom att vara särskilt begåvad 
inte är en diagnos. I mötet med barnet eller eleven är det i regel pedagogen eller någon annan vuxen som 
kan uppmärksamma signalerna för särskild begåvning.
Tanken är att denna handlingsplan ska fungera som ett stöd till de kommuner och skolor som har ett behov 
av att utveckla hur man bemöter särskilt begåvade barn och elever. Då kommuner och skolor organiseras på 
olika sätt bör en omarbetning av handlingsplanen göras så att den passar verksamheten på ett mer träffsä-
kert sätt. Det är viktigt att alla nivåer inom skolans organisation blir delaktiga, att en tydlig ansvarsfördel-
ning upprättas samt att nivåerna förväntas agera utifrån de höga förväntningar som ställs på respektive 
nivå. Det är även önskvärt att handlingsplanen ingår i kvalitetsarbetet, så väl på skolorna som på förvalt-
ning, med tydliga mål, resultat och tillhörande analyser. 
Handlingsplanen är uppdelad i tre delar, där de två första ska ses som en kortare bakgrundsbeskrivning av 
ämnet och syftet samt förskolans och skolans förhållningssätt gentemot särskilt begåvade elever. Den tredje 
delen är utformad som en aktivitetsplan med mål samt roll-och ansvarsfördelning.

1.3 Vad är särskild begåvning?

Högpresterande barn och elever följer oftast pedagogen och undervisningen väl, medan det särskilt begå-
vade barnet eller eleven inte helt sällan ifrågasätter undervisningen och pedagogen. Skolans uppfattning om 
vad begåvning innebär överensstämmer inte alltid med den särskilt begåvades beteende. Särskilt begåvade 
barn och elever kan i undervisningssituationer skilja sig från högpresterande, se bilaga 3. De särskilt begå-
vade kan vara men är inte nödvändigtvis högpresterande.
I handlingsplanen används Roland S Perssons, professor i pedagogisk psykologi, definition av särskild 
begåvning: “Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt 
genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet”.  Särbegåvad ses 
här som synonymt med särskilt begåvad.
Definition av särskild begåvning varierar mellan olika forskare och sakkunniga, vilket försvårar formule-
ringen till en entydig och precis definition. Vuxna i elevens omgivning, t.ex. vårdnadshavare, pedagoger och 
personal från elevhälsan kan uppmärksamma barn och elever som har förmågor vidare än normen. Det är 
därmed ingen medicinsk bedömning som behöver ligga till grund för om ett barn är särskilt begåvat eller 
ej. Däremot är det möjligt att ett barn både kan ha en funktionsnedsättning av något slag och samtidigt vara 
särskilt begåvad. Det har förekommit att särskilt begåvade barn och elever har tillskrivits diagnoser då de t 
ex uppfattats som stökiga men att beteendet istället handlar om en ostimulerande undervisning.  Se bilaga 1 
och 2 för ytterligare beskrivning av särskild begåvning.
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The Three-Ring conception of giftedness

I sammanhanget kan det vara intressant att titta på ytterligare några förklaringsmodeller av särskild be-
gåvning. The Three-Ring conception of giftedness, visar att särskild begåvning visar på flera faktorer som 
samspelar med varandra, modellen är välkänd internationellt. Varje ring representerar en förmåga som i sin 
kontext, beskrivs över det normala. Den särskilt begåvade eleven hamnar i det område, där cirklarna över-
lappar varandra (gifted behaviour). En matematiskt särskilt begåvad elev har, utifrån denna modell, alltså 
både matematisk förmåga, inre motor och kreativitet utöver det vanliga.

Differentiated Model of Giftedness and Talent 2.0

En annan internationellt välkänd begåvningsmodell är Gangés Differentiated Model of Giftedness and Ta-
lent 2.0 (DMGT 2.0). Denna modell utgår från att det finns individer med medfödda förmågor (gifts); förmå-
gorna kan vara mentala eller fysiska. Enligt modellen innebär det att individen har en ovanligt stor potential 
att kunna utvecklas inom de domäner förmågan kan uttryckas i. I modellen finns olika katalysatorer, inre 
och yttre sådana, som antingen kan hjälpa eller stjälpa utvecklingen av förmågorna. När dessa katalysatorer 
verkar i en positiv utvecklingsprocess kan förmågorna utvecklas till en talang. Det vill säga en prestations-
nivå över det normala.

Renzulli, J. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. I R. J. Sternberg & J. 
E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (ss. 246-279). New York, NY: Cambridge University Press.

Gagné’s Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT 2.0) , hämtad från Gagné, F. (2010) Motivation within the DMGT 
2.0 framework, High Ability Studies Vol. 21, No. 2, 81-99.
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1.4 Svensk forskning

I Sverige har hittills forskningen inom särskild begåvning varit begränsad till ett fåtal personer.
Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, och hans drygt 25- åriga forskning inom fältet kan 
beskrivas som: Ett sökande efter förståelse för den särskilt begåvade individens svårigheter att, som barn och 
vuxen, trots sina avancerade förmågor och sin oftast avsevärda sociala förmåga, passa in i och bli accepterad 
av, samhällets olika institutioner och funktionärer.
Mara Allodi Westling, professor i specialpedagogik, har genom sin forskning bidragit till detta kunskapsfält 
genom att introducera temat särskild begåvning i det specialpedagogiska ämnesområdet. Hon har även 
utvecklat en utbildning på avancerad nivå inom specialpedagogik med fokus på internationell utbildnings-
policy och pedagogiska insatser för dessa elever.
Inom matematikdidaktik finns sedan 2009 fyra licentiatuppsatser och två doktorsavhandlingar. Dessa 
behandlar bland annat; studiesituationen för elever med särskild begåvning i matematik och deras möjlig-
heter att utveckla sina matematiska förmågor. (Eva Pettersson, 2009, 2011), hur gymnasielärare betraktar 
matematisk kreativitet som det tydligaste tecknet på särskild begåvning i matematik. (Linda Mattsson, 2013), 
matematiska förmågor och det matematiska minnets roll (Attila Szabo, 2013), samt skillnader i prestationer 
mellan två högpresterande grupper (Elisabet Mellroth, 2014). 

Utbildning för särskilt begåvade barn och elever 

2.1 Särskilt begåvade barn och elever i en pedagogisk miljö

Barn eller elever med särskild begåvning tenderar att känna sig missförstådda och tappar lusten till lärande, 
de följer inte alltid skolans normer och kan då upplevas som krångliga och socialt missanpassade. Roland 
S Persson har i en studie undersökt 287 särskilt begåvade vuxna om hur de upplevde svenska skolan. 92 % 
beskrev skolans bemötande av dem som mycket negativt och som en följd utvecklade de betydande psyko-
sociala problem, flera funderade t.ex. på självmord.
Att särskilt begåvade barn eller elever kan bli missförstådda av omgivningen, såväl av barn som av vuxna, 
framgår i boken “Se mig som jag är”. Flera av de intervjuade uppmärksammar betydelsen av enskilda lärare 
och vuxna som stöttat, drivit på och visat förståelse. 
Personer med särskild begåvning vittnar om att de tidiga skolårens bristfälliga anpassning av undervis-
ningen har gjort dem passiviserade, vilket har resulterat i bristande studieteknik för att tillgodogöra sig vi-
dare utbildning. Detta behöver skolan beakta och säkerställa så att denna förmåga utvecklas även hos dessa 
elever. Det är inte helt ovanligt att särskilt begåvade elever har en ojämn kunskapsprofil vilket gör det än 
mer viktigt att identifiera kunskapsnivån så att undervisningen hamnar på en nivå som motsvarar elevens 
förmåga. Barn och elever med särskild begåvning som får för lätta uppgifter kan mentalt blockeras vilket 
kan leda till att en del av dem underpresterar och till och med vägrar gå till skolan och blir “hemmasittare”. 
Skolan behöver beakta de skillnader som kan förekomma hos särskilt begåvade flickor och pojkar. Många 
gånger kan det vara svårt att upptäcka flickor med särskild begåvning, då de trots understimulans i högre 
grad accepterar skolans ramar.
Särskilt begåvade barn och elever behöver bli uppmärksammade och få adekvat återkoppling som fokuserar 
mer på själva ansträngningen än på resultatet eller person. Det finns en risk till att dessa barn och elever ut-
vecklar så kallad negativ perfektionism. Det kan därför vara bra att låta barnet eller eleven möta utmaningar 
i en trygg miljö.
Alla barn och elever ska ges likvärdiga och goda möjligheter att lyckas maximera sin utveckling. Individers 
olikheter ska lyftas fram som en tillgång som kan berika undervisningen. Hänsyn ska tas till barn och elevers 
olika behov av stöd och stimulans.
I skollagen går det att läsa följande:

“3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbild-
ningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som 
finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever 
som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling.” Lag (2014:458).
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2.2 Att möta de särskilt begåvade i en pedagogisk miljö

För att ge de särskilt begåvade möjlighet till maximal kunskapsutveckling och ett meningsfullt lärande är 
flexibilitet, acceptans, tolerans och kunskap hos förskolans eller skolans personal viktiga förutsättningar.  
I läroplanerna står det uttryckt att pedagogerna har i uppdrag att anpassa undervisningen till varje individs 
förutsättningar och behov. Viktigt är att skilja mellan individuellt (eget) arbete och individanpassning. I en 
individuellt anpassad undervisning förutsätts en nära relation mellan lärare och elev och en undervisning 
som ska behandla det som är på gränsen mellan elevens tidigare kunskaper och det som ligger strax utanför. 
I “Forskning om framgångsrika skolor som grund för skolutveckling” (Grosin. L, 2003), belyses just lärarnas 
betydelse för vilka resultat eleverna uppnår och tar därmed död på myten att begåvade elever klarar sig 
själva. De behöver, precis som alla andra, individuellt stöd, ledning och stimulans. Utan lämpliga insatser 
riskerar särskilt begåvade elever att inte nå sin fulla potential och därmed stanna i sin utveckling. Särskilt 
begåvade elever utvecklas oftast bäst genom att arbeta med komplext och avancerat material.
Blooms taxonomi är en modell som beskriver olika steg i ett lärande. Ofta beskrivs denna modell i form av 
en triangel där den nedersta nivån är kopplat till att bygga kunskap. Ju högre upp i triangeln man kommer, 
desto mer avancerat anses lärandet vara och därmed också kräva ett högre tänkande. I det normala fallet 
behövs oftast mer tid läggas på de lägre nivåerna, vilket kan kopplas till att dessa är breda, bilden till vän-
ster. Särskilt begåvade elever har en hög inlärningshastighet vilket bland annat innebär att de tillägnar sig 
kunskap fort. De är därför viktigt att de ges förhållandevis mer tid till att träna det högre tänkandet, de övre 
nivåerna, än kring kunskapen. Symboliskt kan då triangeln vändas upp-och-ned för att illustrera tiden de 
särskilt begåvade barnen eller elever bör lägga på respektive nivå i Blooms taxonomi, figuren nedan. 

Ett annat sätt att möta elevers olika inlärningsförmågor och lärstilar är att använda sig av differentierad 
undervisning när det gäller; innehåll, metod, resultat och lärmiljö. Det innebär inte att pedagogen gör en 
planering för varje enskild elev, utan istället är proaktiv och har planerat undervisningen så att den möter 
2-5 olika nivåer. Differentiering enligt Tomlinson innebär att anpassa:
• innehåll - t ex att olika individer får olika material att arbeta med
• metod - t ex att olika typer av arbetssätt är tillåtna och möjliggörs
• resultat - t ex att det är naturligt att olika individer når olika långt i arbetet med en uppgift
•lärmiljö - t ex att den fysiska miljön möjliggör för arbete i mindre grupper eller enskilt. Det skulle också
kunna innebära att agera online med andra grupper.
För att höja motivationen och för att möta särskilt begåvade barn och elever finns det tre vedertagna meto-
der; acceleration, berikning och aktiviteter utanför skoldagen. Dessa metoder används både nationellt som 
internationellt och är även tillämpbara på högpresterande.
Acceleration innebär att barnet eller eleven, arbetar och får undervisning i en snabbare takt än sina jämn-
åriga kamrater, inom områden där de är särskilt begåvade. Acceleration kan även vara att barnet eller eleven 
ingår i grupp med äldre barn på hel- eller deltid. Ett annat sätt kan vara att barnets skolstart tidigareläggs 
eller att eleven flyttas upp en eller flera årskurser.
Berikning innebär att barnet eller eleven får möjlighet till att fördjupa sig när det obligatoriska momentet re-
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dan behärskas. Det extra lärostoffet bör dock ha anknytning till elevens färdigheter och behov. Berikning kan 
bland annat innebära att barnet eller eleven får arbeta med mer utmanande undervisningsmoment eller får 
göra ett fördjupningsarbete inom ett intresseområde. Till exempel kan en mentor med specifika kunskaper 
utses för att stimulera barnet eller eleven.
Aktiviteter utanför skoldagen innebär att barnet eller eleven får möjlighet att göra något ytterligare som inte 
ingår i läroplanen som t.ex. att träffa andra särskilt begåvade barn eller elever i olika sammanhang. Det kan 
även innebära att delta i spetsundervisning i ett specifikt ämne.
I Skolverkets stödmaterial Att arbeta med särskilt begåvade elever, kapitel 1.5 Internationellt perspektiv på 
särskilt begåvade elever, kan man läsa vidare hur andra länder bemöter särskilt begåvade i undervisnings-
sammanhang.

2.3 Samarbete med vårdnadshavare 

Vårdnadshavare kan bidra med information som skolan kan använda sig av för att möta barnets eller 
elevens behov och intressen. En bra start i arbetet är att bjuda in vårdnadshavare till ett inledande samtal 
kring barnets förmågor. Ofta har de redan tidigt funderat över sitt barns förmågor och är därmed en viktig 
informationskälla.
Särskilt begåvade barn förekommer i alla slags familjer och kulturer. Om vårdnadshavare saknar förståelse 
för sitt barns särskilda begåvning blir vikten av att skolans personal uppmärksammar barnets förmågor 
ännu mer betydelsefull. Som pedagog är det viktigt att föra en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare 
kring elevens utveckling och sociala situation. 

2.4 Övergångar

I Skolverkets stödmaterial för övergångar inom och mellan skolor och skolformer, betonas att gruppen sär-
skilt begåvade barn eller elever särskilt ska beaktas. Detta är viktigt eftersom den mottagande skolan behö-
ver kunskap om ett barn eller elev är särskilt begåvat för att på bästa sätt kunna göra anpassningar för att 
möta barnets eller elevens behov.

Implementering av handlingsplan
Skollagen är tydlig med sina förväntningar på att skolan ska möta varje individ och skapa förutsättningar så 
att barnet eller eleven stimuleras till att utvecklas så långt som det är möjligt. Syftet med denna handlings-
plan är att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt aktivt arbeta för att öka 
kompetensen hos samtliga inom skolans organisation. Detta förhållningssätt svarar mot såväl skollag (§3) 
som läroplan (Lgr 11, kap 2). 

3.1 Mål 

Särskilt begåvade barn och elever ska nå och uppleva att de når maximal utveckling genom att: 
- Öka kunskapen hos politiker, förvaltning, rektorer, pedagoger samt elevhälsan.
- Upprätta metoder och rutiner som tillvaratar särskilt begåvade elevers intressen och behov.

3.2 Åtgärder

Följande avsnitt ska ses som ett stöd i de enskilda kommunernas implementeringsarbete utifrån ett styr-
nings- och ledningsperspektiv. Oberoende av hur kommuners organisationer är konstruerade bör styrkedjan 
vara sammanlänkad. Detta innebär att det även finns en gemensam syn och en tydlig ansvars- och rollfördel-
ning mellan nedanstående nivåer.

Huvudman ansvarar för att till exempel:

• Anta, implementera och följa upp handlingsplan gällande särskilt begåvade barn och elever.
• Undersöka, samordna och skapa möjliga forum för fortbildning för samtliga nivåer.
• Uppmuntra lokala initiativ där verksamhet kopplas ihop med forskning om särskilt begåvade barn och

elever.
• Skapa kommunövergripande samarbetsområden som tillvaratar särskilt begåvade barn och elevers situa-

tion och möjligheter.
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Elevhälsan ansvarar till exempel för att:

• Se över hur särskilt begåvade barn och elever lyfts i elevhälsans arbete/dokument.
• Delta i pedagogiska utredningar.
• Samordna insatser och mötesplatser för särskilt begåvade barn och elever inom/mellan skolor.
• Möjliggöra/samordna särskilt mentorskap.
• Göra pedagogerna uppmärksamma på hur de ska arbeta med särskilt begåvade barn och elever för att de

ska nå maximal utveckling.
• Att initiera till kompetensutveckling för pedagoger.

Skolledare ansvarar till exempel för att:

• Alla elever ska ges möjlighet till att nå maximal utveckling.
• Kontinuerligt uppmuntra all sin personal i arbetet med särskilt begåvade
• Ge pedagoger möjlighet till kompetensutveckling samt skapande av olika samtalsforum genom att an-

vända egna och i handlingsplanen föreslagna aktiviteter för att öka personalens kompetens om särskild
begåvning.

• På skolan uppmärksamma, synliggöra och identifiera särskilt begåvade och högpresterande barn och
elever. Som utgångspunkt i dessa diskussioner kan bilaga 3 användas.

• Följa upp skolans arbete och resultat gällande särskilt begåvade barn och elever.

Frågor att arbeta med;

• På vilket sätt har undervisningen anpassats?
• Vilka förväntningar kommunicerar skolan att de har på eleven?
• Vilka förväntningar har eleven på undervisningen som ges?
• På vilket sätt kopplas och formuleras målen i IUP:n så att elevens maximala utveckling nås?
• På vilket sätt och hur ofta sker återkoppling till eleven? Bör den ske oftare och på något annat sätt?

Pedagoger  ansvarar till exempel för att:

• Organisera och genomföra arbetet så att barnet eller eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samti-
digt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Barnet eller eleven ska uppleva att kunskap är
meningsfullt och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.

• Anpassa undervisningen genom bland annat acceleration, berikning och aktiviteter utanför skolan.

3.3 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av organisatoriska åtgärder ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Bilaga 1
Alla barn är unika och så även barn med särskild begåvning. All form av jämförelse ska man därför vara akt-
sam till att använda. Det kan dock finnas vissa igenkänningsbara beteendemönster, men Roland S Persson 
menar också att “om det är deras medfödda temperament som gör en viss typ av utveckling möjlig, eller om 
dessa beteendemönster är resultatet av samspelet med den sociala miljön skall jag låta vara osagt.”

Intellektuella drag Personlighetsdrag 

Enastående förmåga att resonera Insiktsfull

Intellektuell nyfikenhet Behov av att förstå

Snabb och effektiv inlärning Behov av intellektuell stimulans

Hög abstraktions förmåga Perfektionist

Komplexa tankemönster Behov av logik och precision

Livlig fantasi Har en betydande känsla för humor

Tidigt utvecklad moralkänsla Känslig och empatisk

Älskar att lära Intensiv

Koncentrations förmåga En tendens till introversion

Förmåga till analytiskt tänkande Uthållig (envis)

Kreativa Mycket självmedveten

Har en avsevärd känsla för rättvisa Icke-konformist

Eftertänksam och reflekterande Ifrågasätter regler och auktoritet

Källa: Rolands S Perssons översättning av en tabell ur boken "Counseling the gifted and talented" av Lina Silverman 



14

Bilaga 2
Alla barn är unika och så även barn med särskild begåvning. All form av jämförelse ska man därför vara akt-
sam till att använda. Denna bilaga visar på vanliga styrkor hos särskilt begåvade elever och exempel på möj-
liga problembeteenden som kan förekomma i klassrum. Det kan vara extra svårt att identifiera en särskild 
begåvning när personen har en neuropsykiatrisk diagnos eller är i sin personlighet introvert och tystlåten.

Möjliga problembeteenden Styrkor

Otålig med andras låga tempo. Vill inte öva på 
grundfärdigheter. Vill bara läsa (avancerade) 
böcker man valt själv.

Tidig att läsa/lär sig snabbt. 

Dominerar diskussioner och lyssnar inte på andras 
bidrag. Kan prata sig ur situationer de vill slippa.

Har stort ordförråd eller omfattande kunskaper.

Uttråkad och frustrerad när andra inte fattar och 
om de inte får gå vidare. Irriterad i grupparbeten 
om inte andra är lika snabba.

FFörstår nytt material snabbt och lätt. 

Starkt motstånd att repetera. Hoppar direkt till 
svaret och har svårt att se mellanliggande steg. 
Antar felaktigt att allt är lika enkelt. Löser problem 
på okonventionella sätt.

Förstår matte snabbt och intuitivt.

Gillar logik och ”klurigheter”.

Har svårt att acceptera sådant som inte verkar 
logiskt, såsom traditioner eller sådant som måste 
läras in utan att man förstår varför. 

Ser orsak och verkan.

Ställer obekväma frågor. Godtrogen, naiv. Nyfiken, frågvis. Söker mening.

Blir så involverad att det är svårt att byta ämne. 
Kan tyckas envis, motsträvig.

Stark koncentrationsförmåga. Ihärdig.

Behöver stimuleras hela tiden, blir frustrerad an-
nars. Kan tyckas vara hyperaktiv.

Energisk, alert, ivrig.

Dominant. Kan inte ta andras idéer eller åsikter. Har ledaregenskaper. Vill organisera.

Har svårt att vara praktisk eller flexibel. Söker sanning, ärlighet och rättvisa.

Blir otålig på andra, blir nedslagen eller deprime-
rad. Har svårt att lämna ifrån sig något som inte är 
perfekt.

Tänker kritiskt, har höga förväntningar på sig själv 
och på andra.

Verkar udda. Dagdrömmer mycket. Ställer frågor 
som inte verkar höra till ämnet.

Tänker kreativt. Gillar nya sätt att göra saker.

Sammanställd av Harling, S. (2015) baserat på flera källor, bland annat Webb, J. T., Gore, J. L., Amend, E. R., DeVries, 
A. R. (2007). A parent’s guide to gifted children. Great Potential Press. Hämtat från http://www.begavadebarn.nu/uplo-
ads/6/9/9/6/6996440/informationsmaterial_3sid.pdf 
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Bilaga 3  
I tabellen jämförs några förekommande egenskaper som skiljer särskilt begåvade åt mot högpresterande. I 
sammanhanget är det viktigt att poängtera att särskilt begåvade elever uppfyller inte alltid samtliga nedan-
stående egenskaper då individer i denna grupp även kan vara högpresterande. Samma resonemang gäller 
när man talar om att elever som identifieras som högpresterande oftast är välfungerande i klassrummet, 
medan särskilt begåvade inte alltid är det. Nedanstående tabell fångar därmed inte alla och som exempel 
kan nämnas att särskilt begåvade elever som underpresterar hamnar helt utanför denna beskrivande jämfö-
relse. Tabeller och listor ska användas med försiktighet, speciellt om fördjupad kunskap om särskild begåv-
ning saknas. En del listor kan fungera som ett stöd i kommunikationen mellan olika parter, men ska aldrig 
användas som ensamt identifikationsmedel. Det är också viktigt att komma ihåg att alla särskilt begåvade 
individer är unika och alla former av beskrivande tabeller och listor knappast stämmer överens på alla.
Det är viktigt att man identifierar de särskilt begåvade barnen och eleverna för att kunna ge dem en under-
visning som utvecklar dem maximalt. A och O i denna identifieringsprocess är att pedagoger och elevhälsa 
har kunskap om särskilt begåvade och om deras behov i undervisning. 

Särbegåvade elever Högpresterande elever

Ställer frågorna Vet svaret

Är synnerligen nyfikna Är intresserade

Har oväntade, nästan fåniga idéer Har bra idéer

Diskuterar i detalj och utvecklar Svarar på frågorna

Är långt bortom de mest högpresterande Hör till de mest högpresterande

Visar passionerat intresse och har åsikter Lyssnar intresserat

Vet oftast redan Lär med lätthet

Föredrar vuxnas sällskap Trivs med klasskamrater

Drar slutsatser av sin förståelse Förstår begreppen

Föreslår projekt och uppgifter Gör läxorna

Är intensiv Är mottaglig

Skapar snarare en ny design Härmar efter precist

Älskar lärande (men inte nödvändigtvis skolan) Trivs ofta i skolan

Uppfinnare Tekniker

Goda och insiktsfulla gissningar Gott minne

Njuter av komplexitet Föredrar en enkel seriell progression

Är synnerligen observanta Är på alerten

Är snarare mycket självkritiska

Är ofta nöjda med vad de lärt sig



16

Bilaga 4
En viktig del av kompetensutveckling är diskussioner som förs kollegor emellan. Förutom studiebesök, före-
läsningar och litteratur, så är det kollegiala samtalet en grund för hur olika områden blir levande och utveck-
las progressivt. Nedanstående diskussionsfrågor är tänkta som ett stöd i dessa samtal, vid arbetslagsträffar 
eller studiedagar.

Diskussionsfrågor

Skolan, rektor, arbetslag, lärare, pedagoger

Har vi kompetens inom området? På vilket sätt kan vi få kompetens? 
Finns det behov av att anordna bokcirkel med tillhörande diskussioner? Vem ansvarar? 
Vilken litteratur/webbsidor/intresseorganisationer/sociala forum finns att tillgå? 
Vilka rutiner finns och vilka saknas när det gäller på vilket sätt vi uppmärksammar särskilt begåvade barn 
och elever?
På vilket sätt anpassar vi undervisningen till särskilt begåvade barn och elever respektive högpresterande 
barn och elever? 
På vilket sätt skiljer sig undervisningen åt? Hur kan undervisningen maximera elevens utveckling? 
På vilket sätt följer vi upp elevens utveckling? 
På vilket sätt visar vi att vi har höga förväntningar på barn och elever som är särskilt begåvade? 
Vet vi vilka barn och elever som är särskilt begåvade? På vilket sätt bemöter vi barn/barnen/eleven/eleverna? 
Hur ser kommunikationen ut med föräldrarna och på vilket sätt kan de hjälpa skolan? 
På vilket sätt visar rektor att han/hon har höga förväntningar på den undervisning som erbjuds till särskilt 
begåvade elever och på vilket sätt sker denna återkoppling till lärarna? 
Läsa fallstudier och diskutera i grupp hur skolan identifierar, bemöter samt hur undervisningen kan anpassas.

Fokus på barnet eller eleven 

På vilket sätt har barnet/eleven uppmärksammats? 
Vad är viktigt för eleven? Vilka förväntningar har eleven på undervisningen? 
Vilken kunskapskartläggning kan användas för att ta reda på elevens kunskapsnivå? 
Hur har undervisningen anpassats till elevens förväntningar? 
Vilken/vilka lärare har eleven förtroende för och vill ha samarbete med?

Förvaltning 

På vilket sätt uppmärksammas och diskuteras särskilt begåvade barn och elever i rektorsgrupp/förvalt-
ningsnivå? 
På vilket sätt kommunicerar förvaltningen sina höga förväntningar på rektorerna att de upprättar, imple-
menterar och arbetar efter handlingsplan gällande särskilt begåvade barn och elever? 
På vilket sätt definierar kommunen “särskilt begåvade barn och elever” och på vilket sätt kommuniceras det? 
Vilka gemensamma rutiner finns det när det gäller att uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever? 
På vilket sätt kan förvaltningen skapa gemensamma nätverk där skolor kan utbyta goda idéer och eventuellt 
samordna insatser? 
På vilket sätt kan förvaltningen bidra med att tillhandahålla information gällande aktuell forskning, föreläsare etc.? 
På vilket sätt återkopplar förvaltningen till politiken? 
På vilket sätt man kan formulera nyckeltal för skolans verksamhet som fokuserar på särskilt begåvade barn 
och elevers situation. Exempelvis “andelen elever som upplever att deras talanger uppmärksammas” och/
eller “andelen elever som upplever att de får tillräcklig uppmuntran och/eller stimulans i skolan”.

Politiken 

På vilket sätt uttrycks de höga förväntningar på förvaltningen gällande särskilt begåvade barn och elever?
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Bilaga 5
Fortbildning

Skolverkets studiepaket till stödmaterial om särskilt begåvade elever. Finns på följande länk. http://www. 
skolverket.se/skolutveckling/larande/studiepaket-till-stodmaterial-om-sarskilt-begavade-elever-1.243121
Via det Australiensiska utbildningsdepartementet finns ett fortbildningsmaterial om undervisning av särskilt 
begåvade elever, materialet är uppdelat i sex moduler som kan studeras enskilt eller tillsammans i kollegiet. 
Varje modul innehåller teori och konkreta exempel, ett kollegium som bestämmer sig för att arbeta med detta 
material bör avsätta åtminstone en månad per modul. Materialet finns att hämta på följande websidor: 
https://docs.education.gov.au/collections/gifted-education-professional-development-package

https://education.arts.unsw.edu.au/about-us/gerric/resources/pd-package/
Utöver ovan nämnda fortbildningspaket finns mycket annat som kan hjälpa till att utöka kunskapen hos 
pedagogisk personal om dessa barn och elever. Handlingsplanen avslutas med tips på litteratur och andra källor ni 
kan använda i ert fortsatta arbete.
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Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-29 

Dnr 

KS 2019/000265  

  

 

 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 Agneta Stjärnlöf (M) - Särbegåvade elever. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 29 april 2019.  

Beslut 

Motionen remitteras till utbildningsnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  

 



 

 
Motion angående särbegåvade elever 

 
 
 

Vi vet att fem procent av eleverna kan räknas som särskilt 
begåvade vilket är ca 1,5 elev/klass De behöver många 

gånger andra utmaningar än sina klasskamrater.  

År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling. 

Viktigt är att bedriva en utmanande undervisning av allmändidaktisk god kvalitet för 
högpresterande elever. 

De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. 

De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och 
acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. 

För att kunna bemöta och stimulera dessa elever på bästa sätt behövs en 

handlingsplan. 

 Det finns också möjlighet för rektor att ta hjälp av gymnasiet. 

 

Jag föreslår 

Att Förvaltningen tar fram en handlingsplan gällande hur de särbegåvade 
eleverna ska ges möjlighet att få undervisning på sin nivå 

Att  Rektor kontaktar gymnasiet för att få hjälp för de elever som behöver 

undervisning på gymnasienivå under sin grundskoletid 
 
 

Färjestaden 2019-04-26 
Agneta Stjärnlöf (M) 

V..ordf. Utbildningsnämnden 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-12  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 154 Dnr KTN 2019/000535  

Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför 
en manifestation i syftet att hedra nazismens offer 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen föreslår att kommunen anordnar årliga manifestationer  
den 9 november för att hedra nazismens offer.   

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 november 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 279. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar bifall till motionen med tilläggsyrkandet att 
förvaltningen ska få i uppdrag att utreda hur en manifestation ska gå tillväga. 

Per-Gunnar Olsson (-) yrkar bifall till motionen. 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar bifall till motionen samt Pär Palmgrens 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Pär Palmgrens (M) 
yrkande och finner att nämnden bifaller Pär Palmgrens (M) förslag. 

Vidare hör ordförande med socialnämnden om de kan bifalla  
Pär Palmgrens (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar 
detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en manifestation till minne av 
Kristallnatten ska gå tillväga.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-10 

Dnr 

KS 2019/000069 

  

 

Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför 
en manifestation i syftet att hedra nazismens offer 

Beskrivning av ärendet 

Motionen föreslår att kommunen anordnar årliga manifestationer den 9 
november för att hedra nazismens offer.   

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 november 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 279. 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Motionären skriver att manifestationer av det slag som föreslås hålls på 
många olika platser. Datumet är valt med tanke på Kristallnatten. 

Kristallnatten var flera pogromer som ledde till att tusentals människor 
(främst judar) skadades, dödades eller blev inspärrade i koncentrationsläger. 

Vad förvaltningen har kunnat hitta så sker manifestationer för att hedra 

nazismens offer på flera olika platser i landet. Dessa kan vara arrangerade av 
olika organisationer eller privatpersoner. Vanligast bland organisationer 

förefaller vara partier och föreningar. Förvaltningen har hittat ett exempel på 
en kommun som genomfört en manifestation av det slag som föreslås. 
Hässleholms kommun genomförde en manifestation den 9 november 2017 

till minne av förintelsens offer. Samtliga partier i Hässleholms 
kommunfullmäktige medverkade i manifestationen. 

Dock anser förvaltningen att organisera manifestationer inte är en kommunal 

angelägenhet. I Regeringsformen 2 kap. 2 § framgår att det allmänna inte får 
tvinga någon att delta i en meningsyttring eller demonstration. Att organisera 

en manifestation skulle kunna bryta mot denna grundlagsskyddade rättighet. 

Detta utgör dock inte ett hinder för att kommunens tjänstemän och politiker 
på eget bevåg organiserar och genomför en eller flera manifestationer, som 

den föreslagna, tillsammans. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Motionen beviljas. 

Kommunen har tidigare deltagit i manifestationer men med frivilligt 
deltagande från tjänstemännens och politikernas sida. Exempel på detta är 
Kalmarsund Pride där kommunen deltog 2019.  

Vidare har kommunen tidigare yttrat sig att ”Mörbylånga kommun tar 
ställning för allas rätt att funka olika” i samband med Sveriges Radio P3 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-10-10 

Dnr 

KS 2019/000069 

Sida 

2(2) 
 

 

Musikhjälp 2018. Meningsyttringen från kommunens sida var ett allmänt 

ställningstagande och inte tvingande för enskilda. Tjänstemän och politiker 
som önskade ställa sig bakom kommunens ställningstagande kunde donera 
till kommunens bössa på Musikhjälpens hemsida. 

Med ovanstående i åtanke kan det inte anses vara ett stort steg för 
kommunen att anordna manifestationer så länge som deltagande sker på 

frivillig basis för tjänstemän och politiker.  

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 kommunstyrelsen 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att det inte är en kommunal 

angelägenhet att anordna manifestationer.  

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Sam Samuelsson 

Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Pär Palmgren (M) 
Kultur och fritidsverksamheten 
 



  

 

Motion     Gårdstorp 2018-11-15 

 

 

 

Kristallnatten 

Natten mellan 9-10 november 1938 genomfördes, i Tyskland, våldsamma pogromer av nazisterna 

mot judar. Flera hundra dödades, 10000-tals arresterades och fördes vidare till koncentrationsläger. 
Butiker förstördes och synagogor brändes. 

Uttrycket ”Kristallnatten” uppstod pga den stora mängd glas som hamnade på gatorna under 

våldsamheterna. 

På många platser har man årligen genomfört manifestationer till minne av nazismens offer.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag, 

- att Mörbylånga kommun genomför en manifestation i syfte att hedra nazismens offer. 
- att denna manifestation genomförs årligen den 9 november. 

 

 

Pär Palmgren (m) 

 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-11-22 

Dnr 

2018/001739-860  

  

 

 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 Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför en manifestation i syftet att 

hedra nazismens offer. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 19 november 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-12  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 153 Dnr KTN 2019/000098  

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram 
någon form av avgift för vattenfuskarna 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen påpekas det att sommaren 2018 bestod av sol, bad och extrem 
torka. Olika restriktioner angående vårt vatten har följts. Motionären 
framhåller att restriktioner varit värdelösa då ingen påföljd finns för 

privatpersoner som inte följer direktiven från kommunen. Motionären yrkar 
på att kommunen arbetar fram en avgift för fastigheter som inte följer 

restriktionerna.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut § 122/19 den 28 augusti 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några juridiska 
möjligheter att straffa de som inte följer bevattningsförbudet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 
 

 
 

Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-16 

Dnr 

KTN 2019/000098 

  

 

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram 
någon form av avgift för vattenfuskarna 

Beskrivning av ärendet 

I motionen påpekas det att sommaren 2018 bestod av sol, bad och extrem 
torka. Olika restriktioner angående vårt vatten har följts. Motionären 

framhåller att restriktioner varit värdelösa då ingen påföljd finns för 
privatpersoner som inte följer direktiven från kommunen. Motionären yrkar 

på att kommunen arbetar fram en avgift för fastigheter som inte följer 
restriktionerna.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut § 122/19 den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

VA-taxefinansieringschefen tar beslut om bevattningsförbud med stöd av 

Allmänna bestämmelser för användare av Mörbylånga kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar, (ABVA 07) p 5 ” rätt att begränsa 

vattenleveransen”, men i ABVA 07 finns inga repressalier angivna om man 
bryter mot förbudet. Man kan möjligen också hänvisa till Vattentjänstlagen 
21 § p 2, men även denna lag saknar böter eller viten om man inte följer 

lagen. Det innebär att vi inte kan bötfälla fastighetsägaren i efterhand. 

Det vi kan göra om vi kommer på någon som vattnar trots bevattningsförbud 
är att, efter påpekan om bevattningsförbud, stänga av fastighetsägarens 

vattenventil. Då måste vi hänvisa fastighetsägaren var dricksvattentankar står 
placerade.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

I detta ärende finns inga alternativa förslag. 

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 kommunstyrelsen 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några juridiska 

möjligheter att straffa de som inte följer bevattningsförbudet.    



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-10-16 

Dnr 

KTN 2019/000098 

Sida 

2(2) 
 

 

Jens Olsén 

VA/Fjärrvärme chef 

 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder wesaborg@hotmail.com 
Taxefinansiering – VA/Fjärrvärme 
 

mailto:wesaborg@hotmail.com


 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-08-15 

Dnr 

2018/001203-349  

  

 

 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 Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram någon form av avgift för 

vattenfuskarna. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 13 augusti 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 

Skickat: den 13 augusti 2018 09:56 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion 
 
Vatten, vatten bara vanligt vatten..... 
Sommaren 2018 har i ordets rätta bemärkelse varit en sommar med sol, bad och en extrem torka. 

Olika restriktioner angående vårt vatten har givits. Restriktioner som är värdelösa då ingen 
påföljd finns för de personer som inte följer direktiven från kommunen. Kommunen bör arbeta 

fram någon form av avgift för ”vattenfuskarna”.  
Pia Schröder  


