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Avsiktsförklaring, Väg 136 delen Färjestaden - 
Borgholm 

Beskrivning av ärendet 

Trafikverket ska utföra ombyggnad på Väg 136 mellan Trafikplats 

Färjestaden och kommungränsen och vill att kommunen och Trafikverket 

tecknar en Avsiktsförklaring om detta.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 februari 2020. 

Information på kommunstyrelsen den 3 mars 2020 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

En ombyggnad av Väg 136 på sträckan gynnar turistnäringen och 

arbetspendlingen såväl för norra kommundelen och norra Öland.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga 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. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

avsiktsförklaringen.     

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 

Fattat beslut expedieras till: 

Mark- och exploatering 
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Exploateringsavtal - Glömminge 1:58  

Beskrivning av ärendet 

Exploateringen avser 22 villatomter i Lökenäs. Exploateringsavtalet ska 

godkännas och undertecknas av båda parter innan ny ”Detaljplan för del av 

Glömminge 1:58, Mörbylånga kommun” antas av kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 februari 2020. 

Exploateringsavtal, daterat den 18 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploateringen avser 22 villatomter i Lökenäs på mark som ägs av privat 

exploatör.  

De nya vägarna ska ingå i nybildad gemensamhetsanläggning. 

Vatten och spillvatten inom exploateringsområdet kommer ingå i kommunalt 

åtagande. 

Exploateringen verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Att det byggs nya bostäder är viktigt för kommunen. En sådan gynnar 

arbetstillfällen, folkhälsa och trygghet hos kommuninvånarna. En egen 

bostad är grundläggande för en god hälsa. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalet.     

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringssteg 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-02-19 
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Fattat beslut expedieras till: 

Hovbo-Hus AB, Södra Esplanaden 25, 352 35 Växjö 

Mark- och exploatering 
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Mellan Mörbylånga kommun (org nr 212000-0704), genom dess kommun-
styrelse, nedan kallad kommunen, å ena sidan och Hovbo-Hus Aktiebolag 
(org.nr. 556070-7019), Södra Esplanaden 25, 352 35 Växjö, nedan kallad 
exploatören, å andra sidan, träffas följande avtal om exploatering av 
fastigheten Glömminge 1:58, i Mörbylånga kommun. Området, redovisat i 
bilaga 1, avser nyuppförande av bostadsbebyggelse enligt ”Detaljplan för 
del av Glömminge 1:58, Mörbylånga kommun” som ska fastställas inom 
nära framtid.  
Kommunen avser att inkludera exploateringsområdet i verksamhetsområde 
för allmän vatten- och spillvattenanläggning. Exploatören ska erlägga 
anslutningsavgift enligt § 8. 
Lökenäs Samfällighetsförening är huvudman för vägarna i Lökenäs stug-
område inklusive Lökenäs Bygata och väg till badplatsen. Exploatören är 
huvudman för väg norrut från korsningen Lökenäs Bygata/väg till badplatsen. 
Kommunen kommer att överta huvudmannaskapet för Lökenäs Bygata, väg 
till badplatsen samt för väg norrut från korsningen Lökenäs Bygata/väg till 
badplatsen, efter att Lantmäteriets pågående förrättning har vunnit laga kraft. 
Inga av nedanstående arbeten får påbörjas innan kommunen övertagit 
huvudmannaskapet för ovanstående vägar. 
Fastigheten Mörbylånga Glömminge 1:58 ägs av exploatören.  

 
§ 1 
Exploatören förbinder sig att 
a) inom och i anslutning till exploateringsområdet anlägga: 

• lokalgata och andra allmänna platser ska utföras i enlighet med 
fastställd Detaljplan, ritningar enligt ritningsförteckning, bilaga 5, 
och med typsektion, enligt bilaga 2. Gatubelysning enligt kommunal 
standard anordnas på lokalgata inom exploateringsområdet och ska 
förses med mätare innan den överlåts till kommunen. Beläggning av 
gator ska utföras med AG som ska göras senast till slutbesiktning. 
Toppbeläggning ska göras enligt överenskommelse mellan parterna. 

• åtgärder på befintlig väg mellan norra infarten till exploaterings-
området och Lökenäs Bygata, ca 230 meter, enligt ritningar enligt 
ritningsförteckning, bilaga 5 och med typsektion, enligt bilaga 2. 
Toppbeläggning bekostas och utförs senare av kommunen. 
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• enkel skötselväg till utjämningsdamm för dagvatten. Placering och 
utformning sker i samråd mellan parterna under byggtiden. 

• nya vatten- och spillvattenledningar och dagvattenanläggning, ska 
utföras i enlighet med ritningar enligt ritningsförteckning, bilaga 5, 
och med tekniska specifikationer enligt bilaga 4. För vatten- och 
spillvattenledningar, delen väster om punkt 2 (väg till badplatsen), se 
även punkt h).  

Dräneringsledningar och dagvattenledningar får ej inkopplas på 
spillvattenledningar. Dagvatten från gatumark får inte direkt eller 
indirekt avvattnas till kvartersmark. 

b) Ansluta nya vatten- och spillvattenledningar enligt kommunens 
Taxefinansierade verksamhets anvisningar. Innan inkoppling får ske 
ska godkända vattenprover samt provtryckningsprotokoll, med 
godkända resultat uppvisas. Kommunen ska i god tid (minst en vecka 
innan) kallas till provtryckningar och vattenprovtagningar. 
Med ett avstånd av 0,5 meter utanför varje gräns till framtida 
tomtbildning ska servisventil för vattenledning och spolbrunn på 
spillvattenledning byggas. Denna punkt blir den framtida 
förbindelsepunkten för den friköpta tomten. 

c) Till kommunen med full äganderätt överlåta vatten- och spillvatten-
anläggning, efter godkänd garantibesiktning enligt § 3. Beträffande 
servisledningar dock endast delen utanför resp. framtida tomtgräns. 
Till slutbesiktning ska exploatören till kommunen överlämna 
relationsritningar utvisande anläggningarnas slutliga utförande. 

d) Till kommunen med full äganderätt överlåta gatubelysnings-
anläggning enligt § 1 a) efter godkänd garantibesiktning enligt § 3. 
Till slutbesiktning ska exploatören till kommunen överlämna 
relationsritningar utvisande anläggningens slutliga utförande. 

e) Till den nybildade gemensamhetsanläggningen enligt § 4, med full 
äganderätt överlåta gator och dagvattenanläggning enligt § 1 a) efter 
godkänd garantibesiktning enligt § 3. Till slutbesiktning ska 
exploatören till den nybildade gemensamhetsanläggningen 
överlämna relationsritningar utvisande anläggningarnas slutliga 
utförande. 

f) Ansvara för att utföra och bekosta reparationer på vägar som skadats 
av exploateringen. Syn ska göras innan arbetena påbörjas. 

g) Byggtrafik vid exploatering samt vid anläggande av va-ledningar 
fram till exploateringsområdet, ska ske huvudsakligen norrifrån. Om 
byggtrafik sker söderifrån ska detta ske i överenskommelse med 
kommunen och Lökenäs Samfällighetsförening. När kommunen 
övertagit huvudmannaskapet för Lökenäs Bygata kommer 
kommunen utreda bärighet mm, för bron söder om Lökenäs. 
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h) Detaljutformning av övrig teknisk infrastruktur, bland annat 
belysningsanläggningen, som inte framgår av ritningar ska ske i 
samråd mellan exploatören och kommunen i samband med 
byggnation. Exploatören föreslår detaljutformning och kommunen 
ska meddela omgående om denna godkänns.  
För vatten- och spillvattenledningar, delen väster om punkt 2 (väg till 
badplatsen), är sträckningen fortfarande osäker då tillstånd måste 
erhållas från Länsstyrelsen. Innan byggnation startar ska ny 
detaljprojektering av vatten- och spillvattenledningar göras och 
ritningar godkännas av kommunen. 
Vid den nya detaljprojekteringen ska även ritningar uppdateras med 
lantmäteriets fastställda gränspunkter och eventuell justering av 
utformning 

i) Att ansluta de nya fastigheterna till fibernätet. Nätägare: IP-Only. 

 
§ 2 
I § 1.a) angivna anläggningar ska utföras av entreprenör, som godkänts av 
kommunen.  

 
§ 3 
Kommunen äger rätt att över anläggningsarbetena utföra den kontroll 
kommunen finner lämplig. Kommunens kostnader för kontrollen (ej daglig 
kontroll) framgår av § 8.  
Exploatören ska kalla representanter från kommunen till startmöte innan 
arbetena påbörjas. I samband med startmötet ska syn av området och av 
byggtrafiken berörda vägar göras. 
Sedan anläggningen färdigställts ska den av exploatören anmälas för slut-
besiktning omgående. Kommunen ska kallas och ha möjlighet att påtala brister.  
Exploatören ikläder sig garanti för de avtalade arbetenas kontraktsenliga 
beskaffenhet för en tid av två (2) år, räknat från den dag som angives i 
protokoll från slutbesiktning. Exploatören ska under garantitiden (2 år) utan 
dröjsmål åtgärda allvarliga brister och fel. Omedelbart före garantitidens 
utgång ska hållas garantibesiktning, varvid ska uppvisas videofilmning på de 
spillvattenledningar som kommunen avses ta över. Kommunen ska kallas 
och ha möjlighet att påtala brister. 
Exploatören betalar kostnaderna för samtliga besiktningar. Beträffande 
kontroll, besiktningar och garantiansvar gäller i övrigt tillämpliga delar vad 
som föreskrivits i rekommenderade allmänna bestämmelserna för 
byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader, (AB04/ABT06). 
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§ 4  
Exploatören förbinder sig att:  

a) tillse att samtliga blivande fastigheter inom exploateringsområdet ska 
ingå i en ny gemensamhetsanläggning som hanterar allmän 
platsmark, dvs gator, natur, samt dagvattenanläggningen som inte 
omfattas av kommunalt huvudmannaskap. 

b) utan ersättning till den nya gemensamhetsanläggningen överlåta mark 
som för områdets ändamålsenliga användning erfordras till allmän 
plats som omfattas av Detaljplanen. 

c) tillse att ledningsrätt bildas för nya kommunala vatten- och 
spillvattenledningar på mark som inte ägs av kommunen. 

d) tillse att ledningsrätt bildas för den kommunala 
belysningsanläggningen innan den överlåts till kommunen. 

Exploatören anordnar och bekostar ovanstående lantmäteriförrättningar i 
samband med fastighetsbildning när Detaljplanen vunnit laga kraft. 
Intill detta är gjort svarar exploatören för samtliga skyldigheter och åtgärder 
som rätteligen skulle åvilat den nya gemensamhetsanläggningen. 
 
§ 5 
Om Exploatören inte fullgör de arbeten som det åligger honom att ombesörja 
enligt första paragrafen äger kommunen utföra vad som brister, varvid 
exploatören blir skyldig att bekosta dessa åtgärder. 
 
§ 6 
Exploatören förbinder sig att utföra anläggningsarbetena i sådan takt att 
anläggningarna på ett tillfredsställande sätt kan tjäna bebyggelsen inom 
området. Exploatören förbinder sig att i samband med att entreprenad-
kontrakt tecknas översända tidplan till kommunen, samt kalla kommunen till 
byggmöten och ett startmöte i samband med att arbetena enl. § 1.a) startar. 
 
§ 7 
Efter godkänd slutbesiktning tas normal skötsel av vatten- och spillvatten-
anläggning över av kommunen. Vid onormalt stort underhållsbehov orsakat 
av brister i anläggningen eller exploateringen av området ska exploatören 
under garantitiden utan dröjsmål åtgärda brister och fel eller bekosta dessa 
åtgärder.  
Kommunen tar över driftansvaret av gatubelysningen efter godkänd 
garantibesiktning. Exploatörerna har efter godkänd garantibesiktning rätt att 
föra över abonnemanget till kommunen. 
Snöröjning utföres av kommunen efter att gator och vägar är belagda och om 
övriga kriterier för kommunal snöröjning är uppfylld. Ansökan görs till 
kommunen av exploateringsområdets Samfällighetsförening/fastighetägaren. 
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§ 8 
För exploatering enligt detta avtal ska kostnadsregleringar utgå enligt nedan: 
Exploatören bekostar samtliga åtgärder under § 1.  
Exploatören erlägger till kommunen: 
a) andel i centralanläggningar för vatten- och avloppsverk ska ersättas 

med avgifter enligt gällande taxa vid slutbesiktningen enligt § 3. 
För 22 bostadsenheter, exempel va-taxa, S+V, 2020: 
1*109.697:- + 21*29.061:- + 17.119*42,06 = 1.440.003:- exkl. moms 

b) Administrationskostnader,       25.000:-  exkl. moms. 
 
c) Kontrollkostnader enligt § 3,       40.000 :-  exkl. moms. 

 
Betalning av a) till c) ovan sker efter godkänd slutbesiktning enligt § 3 av 
arbeten enligt § 1. 
 
Kommunen erlägger till exploatören:  
d) för åtgärder på befintlig väg mellan Lökenäs Bygata/väg till 

badplatsen till exploateringsområdets norra infart: 
Gator och service 35 % av verklig entreprenadkostnad 
Va 15 % av verklig entreprenadkostnad 

e) för vatten- och spillvattenledningar, delen väster om punkt 2 (väg till 
badplatsen), inklusive återställning av väg till badplats samt 
eventuella provisoriska trafikanordningar: 

Va 50 % av verklig entreprenadkostnad 
Innan arbetena påbörjas ska en kostnadsbedömning av punkt d) och e) ovan 
göras, som även ska godkännas av kommunen. Kostnadsreglering sker mot 
verifierade entreprenadkostnader i samband med betalning av a) till c) ovan. 
Det åligger exploatören att i köpehandlingar med framtida fastighetsägare 
underrätta om skyldigheten för dessa att till kommunen erlägga 
brukningsavgifter för vatten och spillvatten enligt av kommunen fastställd 
taxa, samt som brukare följa de bestämmelser som framgår av kommunens 
”Allmänna bestämmelser för användandet av Mörbylånga kommuns 
allmänna vatten- och avloppsanläggning”. 
 
§ 9 
För detta avtals rätta fullgörande ska exploatören ställa bankgaranti eller 
annan säkerhet, som ska godkännas av kommunen, till ett belopp av Tre  
hundra tusen kronor (300 000:-) kronor.  Denna garanti gäller till godkänd 
slutbesiktning enligt § 3. Efter slutbesiktning nedsätts bankgaranti eller 
annan säkerhet till halva ovanstående belopp till godkänd garantibesiktning 
enligt § 3. Garanti ska lämnas innan arbetena påbörjas. 
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§ 10 
Detta avtal får inte utan kommunens, genom Kommunstyrelsen, skriftliga 
medgivande överlåtas på annan. 
 
§ 11 
Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
rätt och på kommunens hemort. 
 
§ 12 
Detta avtal är för kommunen bindande endast under förutsättning att 
detaljplanen vunnit laga kraft samt att Kommunstyrelsen i Mörbylånga 
kommun godkänner avtalet. 
 
Bilagor: 
1 Karta (Detaljplan), daterad 2020-02-18 
2 Typsektioner, daterade 2020-02-18 
3 Plan gator och va, daterad 2020-02-18 
4 Tekniska specifikationer, daterade 2020-02-18 
5 Ritningsförteckning, daterad 2020-02-18 
 
_____________________________________________________________ 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Mörbylånga den                   den 
 
För Mörbylånga kommun  För Hovbo-hus Aktiebolag 
     
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Gert Ove Petersson 
Kommunstyrelsens ordförande Firmatecknare 
 
      
............................................. ............................................. 
Ann Willsund  Lisbet Ann-Mari Petersson 
Kommundirektör  Firmatecknare 
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Optionsavtal - del av Algutsrum 20:10  

Beskrivning av ärendet 

Optionstagaren avser att förvärva del av fastigheten för verksamheter enligt 

laga kraftsvunnen detaljplan för ”Del av Algutsrum 20:10 m.fl., Brofästet 

östra delen, Mörbylånga kommun”.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020. 

Optionsavtal, daterat den 20 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Optionstagaren avser att förvärva fastigheten för att möjliggöra 

omlokalisering av Beijer Byggmaterials verksamhet till Brofästet, för 

framtida exploatering av deras nuvarande fastigheter i centrala Färjestaden. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

En omplacering av Beijer Byggmaterials verksamhet från centrala 

Färjestaden till Brofästet skulle möjliggöra bättre exploateringsmöjligheter i 

Färjestadens centrum som i sin tur möjliggör fler bostäder som gynnar 

arbetstillfällen, folkhälsa och trygghet hos kommuninvånarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar optionsavtalet.     

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 

Fattat beslut expedieras till: 

Peab Markutveckling AB 

Mark- och exploatering 
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Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad kommunen och Peab Markutveckling AB 
(556949-4437), Box 808, 169 28 Solna, nedan kallad optionstagaren har 
följande avtal träffats om option för köp av del av fastigheten Algutsrum 
20:10 i Färjestaden, Mörbylånga kommun, ca 7 000 m2, inom rödmarkerade 
områden enligt bilaga, nedan kallad fastigheten. 
Optionstagaren avser att förvärva fastigheten för verksamheter enligt laga 
kraftsvunnen detaljplan för ”Del av Algutsrum 20:10 m.fl., Brofästet östra 
delen, Mörbylånga kommun”.  
Optionstagaren avser att förvärva fastigheten för att möjliggöra 
omlokalisering av Beijer Byggmaterials verksamhet till Brofästet, för 
framtida exploatering av deras nuvarande fastigheter i centrala Färjestaden. 
 

1. Bakgrund och förutsättningar 
Optionstagaren ges under viss tid (avtalstiden) rätt, att undersöka 
möjligheten att möjliggöra omlokalisering av Beijer Byggmaterials 
verksamhet i centrala Färjestaden till Brofästet. 
Kommunen reserverar sig att en mindre del av fastigheten (skraffering i 
nordöstra hörnet), enligt bilaga, kan behöva behållas i kommunal ägo för en 
återvinningsstation.  

2. Optionsobjekt 
Optionstagaren ges genom detta avtal option på att förvärva del av 
fastigheten i befintligt skick. Kommunen garanterar att fastigheten inte är 
belastad med några inteckningar, servitut, arrenden eller andra 
nyttjanderätter. 

3. Avtalstid 
Detta optionsavtal gäller till och med 2020-07-03. Nytt avtal kan tecknas 
under förutsättning att optionstagaren skriftligen kan redovisa ett positivt 
resultat i förhandlingarna avseende omlokalisering av Beijer Byggmaterials 
verksamhet i centrala Färjestaden till Brofästet. 
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4. Köpeskilling 
Vid försäljning av hela/delar av fastigheten ska köpeskillingen baseras på 
följande kvadratmeterpris:  
TRE HUNDRA FEMTIO Kronor per kvadratmeter (350 Sek/m2). 
Kvadratmeterpriset räknas årligen upp med konsumentprisindex (KPI) för 
oktober månad för föregående år. KPI med 31 december 2018 som basår 
används vid uppräkningen. Detta innebär att köpeskillingen kommer att 
fastställas utifrån KPI den dagen då köpekontakt skrivs. 

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

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

7. Godkännande av kommunstyrelsen 
Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av 
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun.  
 
Bilaga:  Plankarta över del av Algutsrum 20:10, daterad 2020-02-17 
  
 
_____________________________________________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Mörbylånga den                       den 
För Mörbylånga kommun  För Peab Markutveckling AB 
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Göran Linder 
Kommunstyrelsens ordförande Firmatecknare 
 
 
.............................................. ............................................. 
Ann Willsund   Jeanette Nordlander 
Kommundirektör  Firmatecknare 
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Handlingsplan för förbättrat företagsklimat  

Beskrivning av ärendet 

I budget 2019 delades nedan uppdrag ut:  

”Företagsklimatet i Mörbylånga kommun behöver förbättras. 

Kommundirektören får i uppdrag att se över organisationen av kommunens 

arbete med näringslivsfrågor samt ta fram en konkret handlingsplan för hur 

näringslivet ska utvecklas och nyetableringar stimuleras.”     

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för förbättrat företagsklimat, daterad den 20 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Följande aktiviteter har utförts och som ligger till grund för föreslagen 

handlingsplan: 

- Besök och systematiska frågor hur företagsklimatet ska förbättras till 

kommunens 10 största arbetsgivare (2018). 

- Extern genomlysning av organisationen för näringslivsarbetet. 

- Genomförd vårkonferens med företagare knutna till Mörbylånga 

kommun. 

- Rekrytering av ny näringslivschef. 

- Prioritering av företagsbesök, minst en gång/vecka där 

förbättringsförslag fångats upp. 

- Dialog med kommunstyrelsen (februari 2020). 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativ till föreslagen handlingsplan. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inga av perspektiven i kommunstyrelsens 2 § påverkas av beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Handlingsplan för förbättrat företagsklimat antas.     
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Ann Willsund 

Kommundirektör 

Peter Marklund 

Näringslivschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Hållbar utveckling 

Kansliet 

Ledningsgruppen 
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Bakgrund 

Företagandet i Mörbylånga utgörs av knappt 2000 arbetsställen och 

karaktäriseras av huvudsakligen företag inom gröna näringen och 

besöksnäringsföretag. Att Öland även är en stor livsmedelsproducent 

återspeglas i att den största privata arbetsgivaren är Guldfågeln med omkring 

500 anställda. I övrigt ligger Mörbylånga väldigt nära det nationella snittet 

när det gäller storlek på företagen, väldigt liten procent har fler än tio 

anställda, men de små enmansföretagen är generellt duktiga på att samarbeta 

kring olika uppdrag. Liksom på andra platser med ett högt antal fastigheter 

relaterat till invånarantal har Mörbylånga ett stort antal företag inom 

byggbranschen, som tillgodoser behoven hos såväl våra åretruntboende som 

hos våra fritidshusägare. 

Mörbylånga kommun har sedan länge en väldigt låg arbetslöshet, vilket 

tenderar att skapa en kompetensbrist. Detta faktum tillsammans med bristen 

på redan planlagd industrimark hämmar utvecklingstakten hos de företag 

som har önskan om att växa. Kommunen saknar också en variation av 

bostäder, vilket begränsar inflyttningstakten. I tillägg till ovanstående har 

Mörbylånga kommun av tradition ett negativt pendlingsnetto, då många, i 

synnerhet av de, som bor i närheten av brofästet väljer att arbeta i Kalmar.  

Mål och visioner för företagsklimatet 

Främja näringslivsutvecklingen i kommunen, genom att vara attraktiva för 

nyetableringar, stöttande mot befintliga företag. Vi skall uppfattas som en 

positiv kommun att verka i.  

Nulägesanalys 

Följande delar har identifierats som behov av förbättringar: 

- Intern kommunikation. Flera personer som jobbar på samma ärende från 

olika håll. Risk att personer som kontaktar kommunen får olika svar 

beroende på vilka de kontaktar samt att ärenden faller mellan stolarna. 

- Markberedskap för både näringsliv och invånare. För lite kommunal 

mark till både näringsliv och inflyttning (kompetensförsörjning). 

- Lyhördhet gentemot företagare och medborgare hur vi uppfattas. Vi har 

inte haft örat mot marken tillräckligt och hört hur dialogen går i 

samhället angående företagsklimatet. 

- Återkoppling när invånare/företagare kontaktar kommunen.  

Strategi 

Följande aktiviteter föreslås: 

- Förbättrat internt samarbete framförallt mellan näringslivsavdelningen 

och plan o bygg.  

- Skaffa tillgång till redan detaljplanelagd kommunal mark med lämplig 

infrastruktur för snabb nyetablering av industri-, kontors- och annan 

näringslivsverksamhet i attraktiva lägen. 

- Förse oss med ett gemensamt uppföljningsverktyg för näringsliv och 

plan o bygg. 
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- Mer fokus och diskussion kring hur vi lever upp till servicepolicyn. 

Förbättra kunskapen kring vad och hur vi ska kommunicera. Vi har 

lösningsfokus för ögonen i kontakter samt vi går igenom de dokument vi 

använder oss av vid extern kommunikation. Öka synligheten kring det 

arbete som görs inom Mörbylånga kommun genom mediekanaler såsom 

Facebook, instagram, nyhetsbrev och möten samt lokalpress och övrig 

media. 

- Fortsatt satsning på landsbygdsutveckling genom bland annat 

Kraftsamling Sydöland.  

- Etablera ett företagsråd. 

- Minst 80 företagsbesök under 2020. 

- Arrangera företagskonferens, frukostmöten samt föreläsningar. 

Utvärdera de som varit och efterhand de vi genomför för att se hur vi kan 

öka engagemanget från företagen att delta. 

- Analysera vilka verksamheter som saknas i kommunen så att vi vet 

vilken typ av mark som behövs i framtiden och utifrån det bearbeta rätt 

näringslivsgren. Vi ska ta taktpinnen och ligga steget före! 

Målsättning 

- Öka vår markberedskap. 

- Klättra i Svenskt Näringslivs rankning. 

- Förbättra placeringen i undersökningen Insikt. 

- Ökad inflyttning (kompetensförsörjning). 
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Kommunstyrelsens delegeringsordning, rev 1 
(MBLAFS 2020:1)  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens delegeringsordning behöver revideras avseende beslut 

A131 och A132 som avser delegation till kommundirektören vid tillsättning 

av verksamhetsområdeschefer  respektive verksamhetschefer, samt beslut 

A209 avseende försäljning av kommunal mark.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Delegationen avseende beslut A131 Anställning och villkor för 

verksamhetsområdeschef respektive A132 Anställning och villkor av 

verksamhetschef ges enligt gällande delegeringsordning till 

kommundirektören. Då samråd med kommunstyrelsens presidium har 

återinförts i ovanstående beslut, föreslås lydelsen i delegeringsordningen 

ändras till att omfatta även kommunstyrelsens presidium.  

Avseende beslut A209 Försälja kommunal mark eller förvärva mark för att 

genomföra detaljplan upp till ett belopp av två prisbasbelopp, föreslås antalet 

prisbasbelopp ändras från två till fem med syfte att effektivisera 

beslutsgången.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att inga alternativa förlag 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delegat avseende beslut A131 Anställning och villkor för 

verksamhetsområdeschef, utvidgas till KDIR i samråd med KS presidium. 

Delegat avseende beslut A132 Anställning och villkor för verksamhetschef, 

utvidgas till KDIR i samråd med KS presidium. 

Takbeloppet i delegeringspunkt A209 ändras från två till fem prisbasbelopp.  
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Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 

Utredare 

  

Fattat beslut expedieras till: 

Författningssamlingen 
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Inledande bestämmelser 

Nämndernas delegeringsordningar 

Inräknat kommunstyrelsen som i kommunaljuridisk mening också är en 

nämnd så ingår idag fem nämnder, valnämnden då oräknad, i den politiska 

organisationen. Samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildnings-

nämnden och kultur- och tillväxtnämnden är mer renodlade facknämnder än 

vad som är fallet med kommunstyrelsen som har ett bredare och mer 

övergripande ansvar.  

På grund av vissa justeringar av ansvarsområden mellan kommunstyrelsen 

och kultur- och tillväxtnämnden har en helt ny version av båda nämnders 

delegeringsordningar tagits fram. Detta då näringsliv och landsbygdsutveck-

ling, mark- och exploateringsfrågor samt världsarvsfrågor flyttats från 

kultur- och tillväxtnämnden till kommunstyrelsen. Dessutom har Eketorps 

borg tillkommit under 2019 som en ny verksamhet. Drift och andra frågor 

som rör Eketorps borg ska skötas av kultur- och tillväxtnämnden. 

De allmänna ärendena, serie A, är fullt komplett enbart i kommunstyrelsens 

delegeringsordning medan övriga nämnders delegeringsordningar har en 

anpassad allmän serie. Detta får som följd att den som använder någon av de 

andra nämndernas delegeringsordningar också måste ta hänsyn till kommun-

styrelsens delegeringsordning. 

Delegering och ren verkställighet 

Gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet kan 

inte dras med någon exakthet. Typiskt för ett beslut är att det finns alterna-

tiva lösningar och att den som fattar beslut måste göra vissa överväganden 

och bedömningar, medan åtgärder som utgör ren verkställighet normalt inte 

ger utrymme för val av olika lösningar. Dock kan även åtgärder som är att 

betrakta som ren verkställighet innehålla ett visst mått av bedömningar. 

I delegeringsordningen tas inte med ärenden som är ren verkställighet. 

Exempel på sådana ärenden är inköp inom fastställda budgetramar där 

kostnaden understiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, fortbild-

ning för personalen, beviljande av ledigheter som styrs av lagar eller avtal, 

kortare anställningar med en varaktighet på högst tre månader eller s.k. 

intermittenta anställningar. 

När det gäller begäran om utlämnande av handlingar är det inte ett dele-

geringsbeslut när man konstaterar att handlingen kan lämnas ut. Ett dele-

geringsbeslut behöver endast fattas när begäran helt eller delvis avslås. 

Beslut endast inom ramen för detaljbudget 

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive 

enhets detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt. 

Delegat får inte fatta beslut som innebär ett överskridande av budget på 

enhetsnivå. 

Ärenden av principiell betydelse 

Om ett ärende är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen 

ska beslutet fattas av nämnden. Varje delegat har ansvaret att bedöma om ett 

ärende är av sådan karaktär att det ska överlämnas till nämnden för beslut. 



Mörbylånga kommun 

Datum 
2020-02-14 

Dnr 

KS 2020/000074 
Sida 

3(13) 
 

 

Delegaten ansvarar också för att sådana ärenden verkligen överlämnas till 

nämnden.  

Särskild uppmärksamhet ska ägnas denna bedömning i ärenden som gäller 

myndighetsutövning mot enskilda. 

Vidaredelegering 

Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen ges kommundirektören rätt att 

vidaredelegera beslutanderätt som delegerats till kommundirektören. 

En delegats närmaste chef har alltid rätt att fatta beslut i delegatens ställe, 

utöver den/de ersättare som anges. 

Returnera delegering 

Om delegat på grund av jäv eller av annat skäl är förhindrad att fatta beslut 

ska ärendet lämnas till närmaste chef för beslut. Om även denne är förhind-

rad att fatta beslut ska ärendet returneras till delegationsgivaren, vilket för 

tjänstepersoner är kommundirektören. Om även kommundirektören är för-

hindrad att fatta beslut ska kommundirektören returnera ärendet till kom-

munstyrelsen. 

Chefsnivåer 

I förvaltningsorganisationen finns det tre chefsnivåer där verksamhets-

områdeschef utgör den översta nivån. Ansvaret omfattar då ett helt verk-

samhetsområde som till exempel skolan. Verksamhetschef är en ny chefs-

nivå och avser ett mer specifikt verksamhetsansvar som till exempel utveck-

lingschef. Enhetschef kvarstår sedan tidigare organisation och inbegriper 

även rektor och förskolechef. 

Ordförandens beslut i brådskande ärenden 

Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt kommunstyrelsens 

ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till 1:e vice ordföranden eller 

vid förfall även för denne till 2:e vice ordförande, att besluta på kommun-

styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande 

inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa samman-

träde. Rätten att fatta beslut gäller inte i de fall då det finns regler om dele-

geringsförbud i speciallagstiftning. 

Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 

 besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av 

delegatens beslut. 

 avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition. 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska återrapporteras till delegations-

givaren. När delegation lämnats av kommunstyrelsen direkt ska återrapporte-

ring ske till kommunstyrelsen. När delegation lämnats av kommundirektören 

ska återrapportering ske till kommundirektören. Beslut som återrapporteras 

till kommundirektören anmäls sedan till kommunstyrelsen. 
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När det gäller typer av beslut där det är orimligt att redovisa varje enskilt 

beslut på rapportblanketten kan rapportering ske på annat sätt efter överens-

kommelse med kommunkansliet. 

Fattade beslut får inte bli liggande utan ska löpande rapporteras till kommun-

kansliet.  

Återrapportering av beslut ska ske på avsedd blankett. 

Förkortningar  

Delegat Förkortning Delegat Förkortning 

Kommunstyrelsens ordförande KSo   

Kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande 

KSo1   

Kommunstyrelsens 2:e vice 

ordförande 

KSo2   

  Kommundirektör KDIR 

  Verksamhetsområdeschef VOC 

  Verksamhetsområdeschef  

Administrativ chef 

VOC AdmC 

  Verksamhetsområdeschef 

Ekonomichef 

VOC EkC 

  Verksamhetsområdeschef 

HR-chef 

VOC HR-C 

  Verksamhetsområdeschef 

Kommunikationschef 

VOC KomC 

  Verksamhetschef VC 

  Verksamhetschef Mark och 

exploatering 

VC MoEC 

  Enhetschef EC 

  Kommunikatör KOM 
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Allmänna ärenden 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A001-

A004 

Utgått    

A005 Ärenden av brådskande art, där 

kommunstyrelsens beslut inte kan 

inväntas och där inte delegerings-

förbud enligt speciallagstiftning 

gäller 

KL 6 kap. 39 § KSo KSo1/KSo2 

A006 Kommunstyrelsens representation 

och uppvaktningar 

 KSo KSo1/KSo2 

A007 Utgått    

A008 Yttrande över tidtabeller för 

kollektivtrafik 

 KSo KSo1/KSo2 

A009 Yttrande angående antagande av 

hemvärnsmän och hävande av 

hemvärnskontrakt 

HemF 5 § KSo KSo1/KSo2 

A010 Flaggning på kommunens flagg-

stänger 

 KSo KSo1/KSo2 

A011 Vidaredelegering av beslutanderätt KL 7 kap. 6 § KDIR  

A012 Organisationsstruktur för kommun-

styrelsens förvaltning 

 KDIR i samråd 

med KS 

presidium 

 

A013 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till allmän 

förvaltningsdomstol, i ärenden där 

beslut ursprungligen fattats på 

delegation 

 KDIR  

A014 Avge yttrande till statlig myndighet 

i tillsynsärende som inte är av 

principiell betydelse oavsett hur 

ärendet har initierats 

 KDIR  

A015 Avge yttranden på remisser som 

inte är av principiell betydelse 

 KDIR  

A016 Avge yttranden till domstolar eller 

andra myndigheter i ärenden inom 

sitt verksamhetsområde som inte 

regleras på annan plats i delege-

ringsordningen och som inte är av 

principiell betydelse 

 KDIR  

A017 Beslut om huruvida tjänsteman är 

jävig 

KL 6 kap. 31 § KDIR  

A018 Beslut om huruvida kommun-

direktören är jävig 

KL 6 kap. 31 § KSo KSo1/KSo2 

A019 Befullmäktigande av ombud att 

föra kommunens talan inför 

domstol och andra myndigheter 

samt vid förrättning av skilda slag 

 KDIR  

A020 Beslut om att utfärda fullmakter 

utöver delegeringspunkt A019 

 KDIR  
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A021 Beslut om säkerhetsprövning och 

placering i säkerhetsklass 

SäkL KDIR  

A022 Tillstånd att använda kommunens 

heraldiska vapen 

 KDIR  

A023 Kommunkontorets öppethållande FL 5 § KDIR  

A024 Beslut om utbildningsinsatser i 

arbetet enligt lagen om skydd mot 

olyckor 

LSO 3 kap. 

14 § 

KDIR  

A025 Besluta om regler för kommunens 

dokument- och ärendehantering 

 KDIR  

A026 Besluta om regler för kommunens 

författningssamling 

KL 8 kap. 13 § KDIR  

A027 Besluta om utformningen av 

kommunens styrdokument 

 KDIR  

A028 Besluta om när ett ärende är färdig-

berett inför politisk behandling 

 KDIR  

A029 Beslut om samarbete med 

arrangörer av aktiviteter och 

arrangemang samt vissa idrotts-

föreningar, upp till 50 000 kronor 

 KDIR  

A030 Beslut att avslå en framställan om 

att avgöra ett ärende 

12 § första 

stycket FL 

KDIR  

A031 Beslut att begära att den som 

anlitar ombud ska medverka 

personligen vid handläggningen av 

ett ärende 

14 § första 

stycket FL 

KDIR  

A032 Beslut att ett ombud eller biträde 

som är olämplig för sitt uppdrag 

inte längre får medverka i ärendet 

14 § andra 

stycket FL 

  

A033 Beslut att begära att ett ombud 

styrker sin behörighet genom en 

skriftlig eller muntlig fullmakt med 

det innehåll som framgår av 15 § 

första stycket FL 

15 § första 

stycket FL 

KDIR  

A034 Beslut att förelägga part eller 

ombud att styrka ombudets 

behörighet genom en fullmakt med 

det innehåll som framgår av 15 § 

första stycket FL 

15 § första 

stycket FL 

KDIR  

A035 Beslut att stänga konto på socialt 

medium när detta inte hanterats 

enligt kommunens riktlinjer 

 KDIR  

A036 Besluta om innehållet på 

kommunens webbplats och intranät 

(principiellt) 

 KDIR  

 

Offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen samt GDPR 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A040 Beslut om sekretessmarkering OSL 5 kap. 5 § KDIR  
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A041 Beslut om helt eller delvis avslag på 

begäran om utlämnande av allmän 

handling samt uppställande av förbe-

håll i samband med utlämnande till 

enskild 

OSL 6 kap.1-

7 §§ 

KDIR  

A042 Beslut om polisanmälan angående 

brott mot den egna verksamheten 

(ekonomiskt bistånd, skadegörelse 

m m) 

OSL 10 kap. 

2 § 

KDIR  

A043 Beslut om polisanmälan angående 

vissa brott mot underåriga samt vissa 

grövre brott 

OSL 10 kap. 21 

och 23 §§ 

KDIR  

A044 Beslut att lämna ut uppgifter ur 

personregister till statliga myndig-

heter i forskningssyfte 

SoL 12 kap. 6 § KDIR  

A045 Prövning av att överklagande skett i 

rätt tid samt avvisning av över-

klagande, som kommit in för sent 

FL 45 § KDIR  

A046 Rätta redan fattat beslut, som inne-

håller uppenbar oriktighet till följd av 

skrivfel, räknefel eller liknande för-

biseende 

FL 26 § KDIR  

A047 Omprövning av beslut FL 27 § KDIR  

A048 Omprövning av beslut efter över-

klagan 

FL 28 § KDIR  

A049 Utse kontaktpersoner för arkiven 

inom respektive verksamhetsområde 

 KDIR  

A050 Besluta om vem som ska vara arkiv-

ansvarig 

ArkivL 4 § KDIR  

A051 Beslut om utlåning av arkivhandlingar  KDIR  

A052 Beslut om gallring av allmänna hand-

lingar utöver vad som framgår av 

dokumenthanteringsplan 

ArkivL 10 § KDIR  

A053 Besluta i frågor om tillsyn gentemot 

hela kommunkoncernen när det gäller 

arkivfrågor 

ArkivL 7, 8 §§ KDIR  

A054 Beslut om överlämnande och över-

tagande av handlingar till kommun-

arkivet 

ArkivL 9, 

14 §§ 

KDIR  

A055  Beslut om kommunarkivets öppettider 

och tillgänglighet 

 KDIR  

A056 Beslut om regler och rutiner för arkiv-

vården inom kommunkoncernen 

 KDIR  

A058 Besluta om rättning, radering eller 

blockering av personuppgifter i den 

utsträckning det inte utgör ren verk-

ställighet (exempel på verkställighet 

är adressändringar, rena skrivfel eller 

andra vardagliga förändringar) 

Artikel 16 – 19 

GDPR 

KDIR  

A059 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal 

där kommunstyrelsen är personupp-

giftsansvarig 

Artikel 28 

GDPR 

KSo KSo 1 
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A060 Beslut att ta ut en avgift eller vägra 

tillmötesgå en begäran om denna 

begäran är uppenbart ogrundade eller 

orimliga 

Artikel 12.5 

GDPR 

KDIR  

A061 Beslut om utlämnande av registerut-

drag och vad detta ska omfatta samt 

beslut att avvisa begäran om register-

utdrag 

Artikel 15 

GDPR 

KDIR  

A062 Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse 

Artikel 16 

GDPR 

KDIR  

A063 Beslut om den registrerades rätt till 

radering 

Artikel 17 

GDPR 

KDIR  

A064 Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling samt 

svaromål till tillsynsmyndigheten 

Artikel 18 

GDPR 

KDIR  

A065 Beslut om underrättelse till tredje man 

om rättelse eller radering av person-

uppgifter eller begränsning av 

behandling 

Artikel 19 

GDPR 

KDIR  

A066 Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet 

Artikel 20 

GDPR 

KDIR  

A067 Beslut med anledning av den regist-

rerades rätt att göra invändningar 

Artikel 21 

GDPR 

KDIR  

A068 Beslut om att anmäla en personupp-

giftsincident samt upprätta anmälan 

och dokumentation 

Artikel 33 

GDPR 

KDIR  

A069 Fastställa konsekvensbedömning 

avseende dataskydd 

Artikel 35 

GDPR 

KDIR  

 

Ekonomi 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A070 Utdelning från donationsfonder 

(stiftelser), där stadgar eller liknande 

inte föreskriver att någon annan ska 

besluta om utdelning 

 KDIR  

A071 Utse eller ändra beslutsattestanter  KDIR  

A072 Yttrande i folkbokförings- och 

taxeringsärenden 

 KDIR  

A073 Bevakning i konkurs där kommunen 

har ekonomiska intressen 

 KDIR  

A074 Målsägartalan i brottmål, avseende 

stöld eller skadegörelse på kommunens 

egendom 

 KDIR  

A075 Inkassering/indrivning samt ansökan 

om betalningsföreläggande och hand-

räckning vid myndigheter och dom-

stolar samt andra åtgärder för reglering 

av kommunens utestående fordringar 

 KDIR  

A076 Upptagande, konvertering, förlängning 

och inlösen av lån som beslutats av 

kommunfullmäktige och på 

 KDIR  
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kommunens vägnar utfärda de 

förbindelser som behövs 

A077 Placering av överskottslikviditet i 

enlighet med kommunstyrelsens 

anvisningar 

 KDIR  

A078 Vid behov för kommunens räkning 

uppta tillfälliga lån med en löptid av 

högst ett år inom den beloppsram som 

kommunfullmäktige bestämmer 

 KDIR  

A079 Bevilja kommunens helägda bolag 

krediter inom koncernkontosystemet 

och den av kommunstyrelsen beslutade 

totala ramen 

 KDIR  

A080 Borgensåtaganden för anslutnings-

avgift för VA 

 KDIR  

A081 Placering av donationsmedel  KDIR  

A082 Avskrivning av sådana fordringar som 

enligt gällande föreskrifter för 

kommunens kravverksamhet inte ska 

bli föremål för vidare indrivnings-

åtgärder 

 KDIR  

A083 Överenskommelse om reglering av 

skador, då ersättningen inte överstiger 

fem prisbasbelopp 

 KDIR  

A084 Betalningsuppskov eller delbetalning 

enligt VA-lagen 

 KDIR  

A085 Säkerhet för gatukostnader och anslut-

ningsavgifter och lån för VA 

 KDIR  

A086 Besluta om tilldelning av kontokort  KDIR  

A087 Försäljning av lös egendom  KDIR  

A088 Återlämnande eller nedskrivning av 

garantiförbindelser avseende bygg-

nadsarbeten inom områdena sam-

hällsbyggnad, mark- och exploatering 

samt verksamhetsfastigheter 

 KDIR  

A089 Utsträckning, nedsättning, dödning, 

sammanföring och relaxation av 

inteckningar samt utbyte av pantbrev 

liksom andra därmed jämförliga 

åtgärder 

 KDIR  

A090 Teckna kommunal borgen i enlighet 

med av kommunfullmäktige angiven 

ram vid upptagande eller omsättning av 

lån som upptas av kommunens egna 

bolag 

 KDIR  

A091 Besluta om att flytta budgeterade 

medel mellan enheter inom ett verk-

samhetsområde 

 KDIR  

 

Upphandling/inköp 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A100 Besluta om förfrågningsunderlag i 

upphandlingar upp till 50 prisbas-

belopp 

 KDIR  
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A101 Vid upphandling över 50 prisbas-

belopp ska beslut fattas efter samråd 

med kommunstyrelsens presidium 

 KDIR i 

samråd med 

KS presidium 

 

A102 Fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal 

inom budget i upphandlingar som över-

stiger direktupphandlingsgränsen  

 KDIR  

A103 Fatta beslut och teckna avtal vid 

nyttjande av ramavtal över direkt-

upphandlingsgränsen 

 KDIR  

A104 Besluta om att ingå försäkrings-avtal  KDIR  

A105 Anmälan om att delta i upphandling av 

ramavtal samt att teckna ramavtal 

 KDIR  

 

Personal/löner 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A110 Beslut om att teckna kollektivavtal 

för hela kommunen 

 KDIR  

A111-

A115 

Utgått    

A116 Besluta om att teckna kollektivavtal 

för hela kommunen som följer av 

medlemskap i arbetsgivarorganisa-

tion  

 KDIR  

A117 Tecknande av kollektivavtal inom 

bilaga till AB § 4 Anställningsform 

 KDIR  

A118 Förhandling enligt 11-14, 19 §§ 

enligt lag 1976:580 om medbe-

stämmande i arbetslivet 

 KDIR  

A119 Förhandling enligt 38 § enligt lag 

1976:580 om medbestämmande i 

arbetslivet 

 KDIR  

A120 Företräda arbetsgivaren vid för-

handlingar avseende arbetsrättsliga 

tvister samt övriga förhandlingar 

enligt 10 § MBL 

 KDIR  

A121 Fatta formellt beslut om tolkning 

av lag, avtal och andra bestäm-

melser rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare 

 KDIR  

A122 Besluta i ärenden om återkrav av 

felaktigt utbetald lön  

 KDIR  

A123 Besluta i ärenden om lokal tvist  KDIR  

A124 Beslut om att åtgärda brister som 

kommit fram i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

 KDIR  

A125-

A129 

Utgått    

A130 Anställning och villkor för 

kommundirektör 

 KSo i samråd 

med KS 

presidium 
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A131 Anställning och villkor för verk-

samhetsområdeschef 

 KDIR i samråd 

med KS 

presidium 

 

A132 Anställning och villkor för verk-

samhetschef 

 KDIR i samråd 

med KS 

presidium 

 

A133 Anställning och villkor för enhets-

chef 

 KDIR  

A134 Anställning och villkor för övrig 

personal 

 KDIR  

A135 Omplacering av personal mellan 

verksamhetsområden 

 KDIR  

A136 Omplacering av personal inom 

verksamhetsområde 

 KDIR  

A137 Uppsägning på grund av arbetsbrist  KDIR  

A138 Uppsägning på grund av personliga 

skäl 

 KDIR  

A139 Avskedande  KDIR  

A140 Skriftlig varning; beslut om 

avstängning med mera med eller 

utan löneförmåner - kommun-

direktör 

 KSo KSo1/KSo2 

A141 Skriftlig varning, beslut om av-

stängning m m, med eller utan 

löne-förmåner – övriga anställda 

 KDIR  

A142 Tillstånd för personal att stadig-

varande använda sin egen bil i 

tjänsten 

 KDIR  

A143 Tjänstledighet utan lön utöver lag 

och avtal, helt eller partiellt 

 KDIR  

A144 Tjänstledighet med lön utöver lag 

och avtal, helt eller partiellt 

 KDIR  

A145 Medgivande om helt eller delvis 

bibehållen lön under ledighet enligt 

lag eller avtal 

 KDIR  

A146 Bidrag till fritidsstudier  KDIR  

A147 Beslut om att begära läkarintyg 

från första sjukdagen 

 KDIR  

A148 Prövning av sjukintyg  KDIR  

A149 Beslut angående bisyssla för 

kommundirektör 

 KSo KSo1/KSo2 

A150 Beslut angående bisyssla för verk-

samhetsområdeschef 

 KDIR  

A151 Beslut angående bisyssla för verk-

samhetschef 

 KDIR  

A152 Beslut angående bisyssla för 

enhetschef 

 KDIR  

A153 Beslut angående bisyssla för övriga 

anställda 

 KDIR  
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Lokal- och fastighetsfrågor 
 Ärendeslag Lagrum Delegat/ Ersättare 

A170 Rivning av verksamhetsfastigheter  KDIR  

A171 Utgått    

A172 Medgivande att uppföra byggnad 

närmare tomtgräns än vad planbe-

stämmelserna medger, när det gäller 

gräns mot kommunägda fastigheter 

 KDIR  

A173 Besluta om grannyttranden där 

kommunen är fastighetsägare 

 KDIR  

A174 Företräda kommunen vid köp av fast 

egendom vid offentlig auktion för 

bevakning av fordran eller inskriven 

rätt 

 KDIR  

A175 Uppsägningar av hyreskontrakt 

(särskilda boenden) 

 KDIR  

A176 Hyra ut bostäder och lokaler i 

kommunens fastigheter (särskilda 

boenden) 

 KDIR  

A177 Förhyrning av lokaler för kommunens 

verksamheter 

 KDIR  

A178 Beslut och avtal angående uthyrning av 

lägenheter i andra hand 

 KDIR  

 

Mark och exploatering 
 Ärendeslag Lagrum Delegat Ersättare 

A200 Utarrendering av mark för tid om 

högst fem år och till en total-

summa under arrendeperioden om 

högst fem prisbasbelopp 

 KDIR  

A201 Förlängning av nyttjanderättsavtal 

eller arrenden samt förändring av 

nyttjanderättshavare eller arren-

dator 

 KDIR  

A202 Belasta eller tillförsäkra 

kommunens fastigheter rätt till 

servitut, ledningsrätt eller nyttjan-

derätt för ledning, rätt till väg 

eller rätt till anläggning enligt 

fastställd detaljplan respektive 

medverka till ändring eller upp-

hävande av rätt 

 KDIR  

A203 Godkänna fastighetsregleringar 

vilka är en konsekvens av fast-

ställd detaljplan 

 KDIR  

A204 Godkänna fastighetsregleringar, 

markköp eller markförsäljning 

utanför detaljplanelagt område till 

ett markpris om högst fem pris-

basbelopp 

 KDIR  

A205 Initiera och företräda kommun vid 

lantmäteriförrättning 

 KDIR  

A206 Föra kommunens talan i ärenden 

enligt fastighetsbildningslagen, 

 KDIR  



Mörbylånga kommun 

Datum 
2020-02-14 

Dnr 

KS 2020/000074 
Sida 

13(13) 
 

 

anläggningslagen och lednings-

rättslagen 

A207 Godkännande av intrångser-

sättning och markregleringar 

 KDIR  

A208 Godkännande och underteck-

nande av servitut och nyttjande-

rättsavtal 

 KDIR  

A209 Försälja kommunal mark eller 

förvärva mark för att genomföra 

detaljplan upp till ett belopp om 

två fem prisbasbelopp 

 KDIR  

A210 Införa eller upphäva eldnings-

förbud i hela eller del av 

kommunens geografiska område 

Förordning(2003:789) 

om skydd mot 

olyckor 

KDIR efter 

samråd med 

räddningstjänsten 

 

A211-

A214 

Utgått    

A215 Planer om gallring, avverkning 

och plantering av skog 

 KDIR  

 



 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Sammanträdesdatum 

 

 

2019-08-20  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr KTN 2019/000193  

Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till ett 
betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål att möjliggöra för 

enskilda konstnärer att ställa ut i Kamerala villan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 4 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 43. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls.  

2. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten för enskilda konstnärer 

att ställa ut i Kamerala villan. 

3. Uppdra till förvaltningen att skriva förslag på lämpligt styrdokument för 

kommunens utställningsytor.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-28 
Dnr 

KTN 2019/000193 

  

 

Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till ett 
betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål att möjliggöra för 

enskilda konstnärer att ställa ut i Kamerala villan.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 4 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 43. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren önskar att rådande bestämmelser för utställningar slopas 

och att enskilda konstnärer bör få möjligheten att ställa ut på Kamerala villan 

utan att ha en förening bakom sig. Även välrenommerade konstnärer saknar 

möjligheten att ställa ut under rådande regler. Förslagsställaren kommenterar 

också på att denna regel inte finns skriven någonstans utan att beskedet kom 

när denne kontaktade kommunen angående en utställning. 

Förvaltningen har granskat rådande styrdokument och funnit att dessa är 

bristfälliga. En mängd frågor finns inte besvarade i klartext. Exempelvis: 

ansvar vid skada, försäkringar, vilka som får ställa ut och vilka rutiner som 

gäller vid bokning och avbokning. Det finns inte heller i text ett tydligt svar 

på att endast föreningar har möjlighet att ställa ut i Kamerala villan. Detta 

skiljer sig mot utställningsväggarna i biblioteket i Färjestaden där enskilda 

konstnärer har möjlighet att ställa ut. För effektiv administration och 

transparens gentemot medborgare och utställare har förvaltningen kommit 

fram till att förändringar måste göras. 

Förvaltningen ser därför ett behov av att utarbeta tydliga styrdokument som 

gäller för Mörbylånga kommuns samtliga utställningsytor. Detta skulle vara 

ett effektivt sätt att möjliggöra för enskilda konstnärer att ställa ut.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen vill gynna 

föreningar och inte enskilda konstnärer. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation.  
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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. Medborgarförslaget bifalls.  

2. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten för enskilda 

konstnärer att ställa ut i Kamerala villan. 

3. Uppdra till förvaltningen att skriva förslag på lämpligt styrdokument 

för kommunens utställningsytor.    

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Fanny Loeb 

Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Bengt Winbladh,  

Kultur- och fritidsverksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Kommunfullmäktige 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr 2019/000159  

Anmälan av Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till 
ett betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att göra Kamerala Villan till ett 

betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland, samt slopa rådande 

bestämmelser och låt enskilda ställa ut utan en förening i ryggen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 34/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bengt Winbladh,   

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 19 Dnr KTN 2019/000088  

Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för 

att minska risken för användande av giftig båtfärg.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 24 september 2018. 

Kommunfullmäktige beslut, § den 23 oktober 2018 § 196/18. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 november 2019. 

Kultur och tillväxtsnämndens förslag till beslut den 10 december 2019  

§ 171/19. 

Kommunstyrelsen, beslut återremitterat ärende den 14 januari 2020 § 13/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2020.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås. Detta då utrymme saknas i gällande 

detaljplan samt att föreslagen tvättanläggning inte uppfyller kommunens 

miljöavdelnings krav på rening av tvättvatten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



Från: Stefan Simonsson  
Skickat: den 22 september 2018 12:30 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Hej,  

 

tycker vår kommun ska ligga i framkant vad gäller miljön. 

Föreslår därför att man installerar en båttvätt i Färjestadens hamn så båtägarna inte behöver smeta 

på giftiga båtfärger. 

 

http://driveinboatwash.com/sv/ 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Stefan Simonsson 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Stefan Simonsson, Partner 

Zync AB - Microsoft Dynamics CRM Partner 

Phone: +46 (0)70 378 44 75 

Email:stefan.simonsson@zync.se 

www.zync.se 

  

Postal address: 

Kalmar: Svensknabbevägen 24 

Stockholm: Regeringsgatan 109 

Göteborg: Östra Hamngatan 46-48 
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§ 196 Dnr 2018/001386 459 

Anmälan av Medborgarförslag - Installera en båttvätt i 
Färjestadens hamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att installera en båttvätt i 

Färjestadens hamn.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 22 september 2018. 

Ålderspresidentens § 48/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stefan Simonsson,   

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för 

att minska risken för användande av giftig båtfärg.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 24 september 2018. 

Kommunfullmäktige beslut, § den 23 oktober 2018 § 196/18. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 november 2019. 

Kultur och tillväxtsnämndens förslag till beslut den 10 december 2019  

§ 171/19. 

Kommunstyrelsen, beslut återremitterat ärende den 14 januari 2020 § 13/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren vill att Mörbylånga kommun installerar en båttvätt modell 

Driveinboatwash i Färjestadens hamn. Förslaget ska minska risken för 

användandet av giftig båtfärg då tvätten ger möjlighet att köra in båten direkt 

från havet. Tvätten ligger i hamnbassäng. Gällande detaljplan ges inte 

utrymme för en verksamhet av den arten i Färjestadens hamn. 

I samråd med kommunens miljöavdelning diskuterades problematiken med 

att det är hamnbassängens vatten som används och att sediment som släpper 

vid tvätt hamnar på botten i hamnen. Om båtarna som tvättas tidigare har 

målats med otillåten bottenfärg kan fragment släppa som hamnar i 

hamnbassängen. Miljöavdelningen godkänner inte en anläggning som inte 

kan uppvisa att den har en godtagbar rening av tvättvatten.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag 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 kommunstyrelsens reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. Detta då utrymme saknas i gällande detaljplan 

samt att föreslagen tvättanläggning inte uppfyller kommunens 

miljöavdelnings krav på rening av tvättvatten.       

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Miljöverksamheten 
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§ 13 Dnr KS 2019/000086  

Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för att 

minska risken för användandet av giftig båtfärg.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 september 2018. 

Kommunfullmäktige beslut § 196/18 den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 171/2019 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Efter diskussion lägger ordföranden yrkande på återremiss för att motivera 

förslag till beslut ur miljöperspektiv som förslagsställaren föreslagit. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras och 

finner att styrelsen beslutar återremittera ärendet.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att motivera förslag till beslut ur miljö-perspektiv 

som förslagsställaren föreslagit. 

_____ 
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§ 20 Dnr KTN 2019/000689  

Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg 
från Ölandsbrofästet till Aledal 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende belysning utmed väg 958 från brofästet av 

Ölandsbron till Aledal för väg, gång- och cykeltrafik.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 november 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 5 december 2019 § 216/19. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020.    

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte uppfyller de 

krav för utbyggnad av trafikbelysning som ställs i Mörbylångas 

kommuns belysningspolicy.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg 
från Ölandsbrofästet till Aledal  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende belysning utmed väg 958 från brofästet av 

Ölandsbron till Aledal för väg, gång- och cykeltrafik.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 november 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 5 december 2019 § 216/19. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren uttrycker behov av belysning utmed väg 958 från brofästet 

av Ölandsbron till Aledal och framställer sträckan som otrygg under den 

mörka delen av året. Väg 958 är Trafikverkets väg vilket innebär att de tar 

beslut över frågor som berör sträckan. I dialog med Jan-Olof Berg på 

Trafikverket meddelade han att det inte finns i deras planer inom överskådlig 

tid att montera belysning på sträckan. Sträckan uppfyller heller inte de krav 

som enligt belysningspolicyn ska ställas på uppförande av kommunal 

belysning.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Mörbylånga kommun bygger ut belysningen i egen regi med tillstånd från 

Trafikverket i enlighet med VGU, (Vägar och gators utformning). Sträckan 

är cirka 3 800 meter och total byggkostnad beräknas till cirka 2 100 000 

kronor. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar hänseendet ”trygghet och säkerhet”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte uppfyller de krav 

för utbyggnad av trafikbelysning som ställs i Mörbylångas kommuns 

belysningspolicy.      
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Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 216 Dnr KS 2019/000520  

Anmälan av Medborgarförslag - Belysning av gång- och 
cykelväg från Ölandsbrofästet till Aledal 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om belysning av gång- och cykelväg 

från Ölandsbrofästet till Aledal.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 117/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

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

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 

det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sören Anderzén,  

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Motion av Carl Dahlin (M) - Inför en visselblåsarfunktion 
i Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun inför en visselblåsarfunktion.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 december, 2019 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 9 december, 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 februari, 2020.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Visselblåsare är personer som slår larm när de på arbetet upptäcker 

överträdelser som kan skada allmänintresset, t.ex. genom miljöförstöring och 

hot mot folkhälsan, konsumentsäkerheten eller de offentliga finanserna. I 

september 2019 antog Europaparlamentet ett direktiv om ett skydd för 

personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.    

Direktivet innebär bland annat att särskilda funktioner inrättas dit 

rapporterande personer kan vända sig för att rapportera om överträdelser 

(interna kanaler). Utgångspunkten i direktivet är att kommuner med mer än 

10 000 invånare omfattas av bestämmelsen om interna kanaler.  

I maj 2019 tillsattes en utredning av Regeringen med uppdrag att föreslå hur 

Visselblåsardirektivet kan genomföras i Svensk rätt. Utredarnas förslag 

väntas vara klart i slutet av maj 2020.  

Utredaren ska bland annat bedöma vilka aktörer som ska omfattas av kravet 

på interna kanaler, och utreda förutsättningarna för att aktörer ska kunna ha 

gemensamma funktioner. 

Vidare ska utredningen ta ställning till i vilken utsträckning direktivets regler 

om utformningen av interna och externa kanaler och om hantering och 

uppföljning av rapporter kräver författningsåtgärder, och utarbeta 

nödvändiga författningsförslag. 

I Mörbylånga kommun finns idag flera befintliga vägar för att  upptäcka och 

rapportera missförhållanden, bland annat genom ekonomisystem, 

upphandlingsregler, facklig samverkan och medarbetarråd. I avvaktan på 

Regeringens utredning om införande av direktivet i Svensk rätt ser 

förvaltningen inget behov av att inrätta ytterligare en kanal för anmälan av 

oegentligheter, med den administration och kostnader som detta skulle 

medföra.  
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Mörbylånga kommun välkomnar förbättringsförslag, och vänder sig mot alla 

former av repressalier. Kommunen avser att stärka medarbetarnas 

möjligheter att framföra sina åsikter inom ramen för befintliga funktioner. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga 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. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen anses besvarad då kommunen inväntar den pågående utredningen 

om införandet av Visselblåsardirektivet i svensk lagstiftning.  

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulrika Gustafsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Carl Dahlin 

Verksamhetsstöd - kommunkansliet 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

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

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Carl Dahlin (M) - Inför en visselblåsarfunktion i Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 december 2019. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



 

 

Motion till kommunfullmäktige 

 

Inför en visselblåsarfunktion i Mörbylånga kommun 
 

Det finns många sätt för offentliga organisationer, såsom en kommun, att anmäla 
oegentligheter, olyckor, vårdskador eller andra händelser, till exempel genom så kallade Lex 
Maria- och Lex Sarah-anmälningar. Dessa liksom många andra instrument finns för att främst 
förhindra att incidenten upprepas men även för intern- samt kvalitetskontroll. 
 
Vad som inte är lika vanligt, och som saknas i Mörbylånga kommun, är möjligheten för 
medarbetarna att på ett anonymt men officiellt sätt kunna meddela oegentligheter – en så 
kallad visselblåsarfunktion. Det kan handla om allt från ekonomiska till moraliska frågor, 
såsom resursslöseri. En visselblåsarfunktion är inte till för att sätta dit någon enskild eller 
särskild avdelning utan för att öka transparensen kring hur medborgarnas skattemedel 
används, en kvalitetstermometer inom både skola, vård och omsorg. Allt med ett och samma 
syfte dock: att förbättras i välfärdsuppdraget.  
 
EU har nyligen stärkt skyddet för visselblåsare, för att fler ska våga träda fram och belysa 
oegentligheter eller missförhållanden. Flera kommuner, däribland Sundsvall och Båstad, har 
infört en visselblåsarfunktion med vetskapen om att medarbetarna bäst känner sin 
organisation, samt för att kunna erbjuda alla medborgare god kvalitet i välfärden. I 
Mörbylånga kommun är vi duktiga på mycket och en visselblåsarfunktion skulle kunna vara 
ytterligare en faktor för att kommunen ska lyckas tar ytterligare steg framåt i att säkerställa 
att högsta kvalitet samt effektivitet med skattemedel erbjuds våra medborgare. 
 
Därför yrkar jag, 
 
Att Mörbylånga kommun inför en visselblåsarfunktion. 
 
 
i Södra Näsby, 2019-12-09 
 
 
 
Carl Dahlin (M) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Moderaterna&psig=AOvVaw3kuCbL2-iwXaQPnumX6GG5&ust=1575382298690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCY_tCVl-YCFQAAAAAdAAAAABAQ
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Upphävande av arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag  

Beskrivning av ärendet 

I samband med att översyn görs av kommunens styrdokument föreslås att 

den arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag som 

antagits av kommunfullmäktige upphävs.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Den 22 september 2015 antog kommunfullmäktige den nu gällande 

arbetsordningen för beredning av motioner och medborgarförslag. 

Arbetsordningen hade då omarbetats i grunden för att anpassas till de 

arbetssätt som hade börjat tillämpas i kommunen.  

I och med att den politiska organisationen förändrades inför nuvarande 

mandatperiod gjordes också en del förändringar i kommunfullmäktiges 

arbetsordning och andra styrdokument. I samband med dessa förändringar 

ställdes en del nya krav på förvaltningen när det gäller beredning av ärenden 

som ska beslutas av den politiska nivån, vilket inbegriper motioner och 

medborgarförslag. 

När övergripande styrdokument förändras behöver också andra 

styrdokument som har koppling till de förändrade styrdokumenten ses över 

och uppdateras. I det här fallet har förvaltningen konstaterat att med de 

förändringar som gjorts i andra styrdokument så tillför inte längre 

arbetsordningen för beredning av motioner och medborgarförslag något 

utöver vad som redan finns i andra styrdokument. 

Eftersom det finns en önskan att inte ha för många styrdokument och särskilt 

inte styrdokument som inte tillför något som inte finns i andra styrdokument 

så föreslår förvaltningen att arbetsordningen för beredning av motioner och 

medborgarförslag upphävs.  

Den reglering som behövs inom området finns idag i kommunfullmäktiges 

arbetsordning, de olika nämndsreglementena och i förvaltningens instruktion 

för ärendehantering. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Eftersom arbetsordningen för beredning av motioner och medborgarförslag 

inte tillför något som inte redan finns i andra styrdokument ser inte 
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förvaltningen att det finns något rimligt alternativ till förslaget att upphäva 

arbetsordningen. 

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 

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag upphävs.     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Författningssamlingen 

Verksamhetsstöd – kommunkansli 

Samtliga nämnder i kommunen 

Ledningsgruppen 
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Författningssamling 

MBLAFS 2015:22 

 

Arbetsordning för beredning av motioner och 
medborgarförslag 

Motioner och medborgarförslag har en särskild ställning när det gäller 

upprätthållande av demokratiska principer. Motioner och medborgarförslag 

är enskilda politikers och medborgares möjlighet att självständigt väcka 

ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras med 

den respekt och den skyndsamhet som detta kräver. Ur demokratisk 

synpunkt bör motioner och medborgarförslag prioriteras före andra ärenden. 

1. Inlämnande av motioner  

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning gäller följande för inlämnande av 

motioner. 

”Fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna 

motioner. 

Motionen ska vara skriftlig och vara undertecknad av en eller flera 

ledamöter.  

Motion ska lämnas till fullmäktiges sekreterare senast under det samman-

träde då motionen ska anmälas. 

Motionens rubrik bör vara kort och sakligt sammanfatta dess innehåll. En 

motion ska tydligt avslutas med ett eller flera yrkanden. Om motionen 

innehåller flera yrkanden ska det gå att utläsa vilken del av motiveringen 

som hänför sig till varje yrkande. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.” 

En motion som lämnas in överlämnas till kommunfullmäktiges ordförande 

som beslutar om remittering av motionen för beredning till berörd nämnd 

eller till fullmäktiges presidium. Motioner som remitterats för beredning 

anmäls vid nästa fullmäktigesammanträde.  

2. Beredning av motioner 

Enligt kommunallagen 5 kap. 33 § och fullmäktiges arbetsordning 16 § bör 

en motion beredas så att beslut kan fattas inom ett år efter det att motionen 

har lämnats in. Strävan är dock att varje motion ska beredas så skyndsamt 

som möjligt. Ettårsgränsen är alltså en bortre gräns då motionen absolut 

senast ska vara färdig för beslut. De allra flesta motioner är av den 

karaktären att beslut kan fattas inom betydligt kortare tid än ett år. 

En motion ska alltid beslutas av fullmäktige. Handläggaren måste därför 

planera beredningen så att ärendet hinner behandlas av de olika politiska 

organ som ska behandla ärendet innan det når fullmäktige, så att fullmäktige 

kan fatta beslut inom utsatt tid. 

När en motion remitteras till en nämnd ska förvaltningschef/sektionschef 

utse en handläggare från nämndens förvaltning som ansvarig för ärendets 
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beredning. I handläggarens ansvar ingår att hålla förslagsställaren 

informerad om ärendets gång och även hur frågor i en motion som besvarats 

slutligen hanteras. 

När en motion remitteras till fullmäktiges presidium blir presidiets 

tjänsteman ansvarig handläggare. 

Ansvarig handläggare får använda sig av sakkunniga inom förvaltningen och 

inhämta upplysningar från anställda inom hela kommunen. 

Ansvarig handläggare ser till att frågan utreds i tillräcklig grad och att en 

korrekt tjänsteskrivelse upprättas med tydliga förslag till beslut enligt 

fastställda mallar och enligt anvisningarna i bilaga 1. 

3. Inlämnande av medborgarförslag 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § gäller följande för 

inlämnande av medborgarförslag. 

”Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna medborgarförslag. 

Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat och innehålla adress och 

aktuella kontaktuppgifter. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas till fullmäktiges 

sekreterare senast 10 arbetsdagar innan ett sammanträde 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger 

inom fullmäktiges befogenhetsområde. 

Om fullmäktige överlämnar ett medborgarförslag till en nämnd för beslut ska 

förslagsställaren underrättas om detta.” 

Ett medborgarförslag som lämnas in anmäls normalt vid nästa 

fullmäktigesammanträde. Medborgarförslag som anmäls i fullmäktige 

remitteras för beredning eller beslut till berörd nämnd, eller om 

medborgarförslaget innehåller förslag om tillsättande av en beredning, till 

fullmäktiges presidium. Medborgarförslag som fullmäktiges presidium 

bedömer som lämpliga att hanteras av en beredning kan beredas av presidiet 

och beslutas av fullmäktige utan att medborgarförslaget tidigare anmälts i 

fullmäktige. 

4. Beredning av medborgarförslag 

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska ett medborgarförslag i normalfallet 

beredas så att beslut kan fattas inom sex månader efter det att 

medborgarförslaget har lämnats in. Ärenden av mer komplicerad natur kan 

ges en utökad beredningstid, dock inte längre än att beslut kan fattas inom ett 

år. Strävan är dock att varje medborgarförslag ska beredas så skyndsamt som 

möjligt. Sexmånadersgränsen är alltså en bortre gräns då medborgarförslaget 

absolut senast ska vara färdig för beslut. De allra flesta medborgarförslag är 

av den karaktären att beslut kan fattas inom betydligt kortare tid än sex 

månader. 

Ett medborgarförslag ska alltid beslutas av fullmäktige eller av en nämnd. 

Handläggaren måste därför planera beredningen så att ärendet hinner 

behandlas av de olika politiska organ som ska behandla ärendet innan det når 

fullmäktige eller nämnden, så att fullmäktige kan fatta beslut inom utsatt tid. 
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När ett medborgarförslag remitteras till en nämnd ska 

förvaltningschef/sektionschef utse en handläggare från nämndens förvaltning 

som ansvarig för ärendets beredning. I handläggarens ansvar ingår att hålla 

förslagsställaren informerad om ärendets gång och även hur frågor i ett 

medborgarförslag som besvarats slutligen hanteras. 

När ett medborgarförslag remitteras till fullmäktiges presidium blir presidiets 

tjänsteman ansvarig handläggare. 

Ansvarig handläggare får använda sig av sakkunniga inom förvaltningen och 

inhämta upplysningar från anställda inom hela kommunen. 

Ansvarig handläggare ser till att frågan utreds i tillräcklig grad och att en 

korrekt tjänsteskrivelse upprättas med tydliga förslag till beslut enligt 

fastställda mallar och enligt anvisningarna i bilaga 1. 

5. Verkställande av beslut som fattas med anledning av motioner 
och medborgarförslag 

När beslut fattats av en nämnd (medborgarförslag) så ansvarar den nämndens 

förvaltning för att beslutet verkställs. Ytterst ansvarig är förvaltningschefen. 

Nämnderna ska varje år i april redovisa till fullmäktige vilka beslut som 

fattats till följd av medborgarförslag och hur besluten har verkställts. 

När beslut fattats av fullmäktige ansvarar kommunstyrelsen för att beslutet 

verkställs. Kommunstyrelsen ska varje år i april redovisa till fullmäktige hur 

besluten har verkställts. 

Verkställandet av beslut ska skiljas från hanteringen av själva motionen eller 

medborgarförslaget. När beslut om motion eller medborgarförslag har fattats 

avslutas ärendet och verkställigheten utgör självständiga ärenden. 
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Bilaga 1 till Arbetsordning för beredning av motioner 
och medborgarförslag 

De generella regler som fastställts i dokumentet Instruktion för skrivande av 

tjänsteskrivelse ska tillämpas även vid behandling av motioner och 

medborgarförslag. Dessutom gäller nedanstående instruktion vid behandling 

av motioner och medborgarförslag. 

När en motion eller ett medborgarförslag bereds ska ansvarig handläggare i 

tjänsteskrivelsen formulera ett tydligt förslag till beslut. Förslaget ska 

formuleras så att det kan användas i protokollet när beslut fattas utan att det 

behöver formuleras om. 

I ett beslut gällande en motion eller ett medborgarförslag ska alltid anges om 

förslaget helt eller delvis bifalls, avslås eller besvaras. Ofta förekommer flera 

olika förslagspunkter där vissa kan bifallas, andra avslås och ytterligare 

andra kan besvaras. Begreppet besvaras används när begreppen bifall eller 

avslag inte passar, till exempel när något som föreslås redan är genomfört, 

att arbete med frågan pågår på något sätt eller att frågan hänskjuts till någon 

annan instans för handläggning. 

När man bereder en motion eller ett medborgarförslag ska man i första hand 

utgå från de förslagspunkter som finns, men man måste också ta hänsyn till 

den övriga text och motiveringar som finns i motionen eller 

medborgarförslaget.   

Tjänsteskrivelsens rubriker 

Beskrivning av ärendet 

Under denna rubrik gör handläggaren en kort sammanfattning av ärendet. 

Sammanfattningen bör i normalfallet inte vara längre än 5-10 rader och ska 

vara formulerad så att den direkt kan användas i protokollet utan att behöva 

formuleras om av sekreteraren, som inte är sakkunnig inom alla de områden 

som tjänsteskrivelserna handlar om. Det bör inte vara direkta citat från 

motionen eller medborgarförslaget annat än i rena undantagsfall. 

Sammanfattningen ska vara tydlig och ge en förståelse för vad det är för ett 

ärende som behandlas. 

När det gäller en motion ska beskrivningen börja: ”I motionen föreslås…” 

I ett medborgarförslag ska beskrivningen börja: ”I medborgarförslaget 

föreslås…” 

Beslutsunderlag 

Här räknas de olika dokument som utgör beslutsunderlag för politikerna i 

ärendet, det vill säga de handlingar som ska skickas ut till politikerna inför 

beslut. Även tjänsteskrivelsen ska anges här. 

Uppräkningen görs i tidsordning med det äldsta dokumentet överst. Följande 

mönster ska användas. 
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”Motion, inkommen den…” (enligt mönstret 1 januari 2015) 

”Medborgarförslag, inkommit den…” (enligt mönstret 1 januari 2015) 

”Kommunfullmäktiges beslut den… (enligt mönstret 1 januari 2015 § 35) 

”Tjänsteskrivelse, daterad den… (enligt mönstret 1 januari 2015) 

Överväganden 

Här ska handläggaren föra ett resonemang om motiven för förslagen till 

beslut, besvara de frågor som beslutsfattarna kan tänkas ställa, ange 

eventuella alternativa förslag till beslut etc. Alla de överväganden som 

handläggaren gör för att komma fram till ett förslag till beslut ska beskrivas 

under den här rubriken. 

§ 2-överväganden 

I kommunstyrelsens reglemente, § 2, har fullmäktige beslutat att det ska 

finnas ett system som säkerställer att man vid beredning och beslutsfattande i 

alla ärenden ska ta hänsyn till följande perspektiv: Folkhälsa, Trygghet och 

säkerhet, Funktionshinder, Integrering, Jämställdhet, Arbetsmiljö, FN:s 

konventioner om de mänskliga rättigheterna och Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Som en del av detta system ska under den här rubriken dels anges vilka av 

dessa perspektiv som påverkas av beslutet och dels vilken påverkan beslutet 

i så fall kan få. Om beslutet befaras kunna ge negativa konsekvenser 

gällande något av perspektiven så ska motiven för att beslutet ändå ska fattas 

anges här. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget utformas som ett slutgiltigt beslut utan hänvisningar till vem som 

ska fatta beslutet. Att det är ett förslag framgår redan av rubriken och 

behöver därför inte upprepas i texten. 

Alla beslut som kostar pengar att genomföra måste innehålla en 

medelsanvisning i någon form. I första hand ska pengar tas från den 

verksamhet som ska verkställa förslagen. Om detta inte är möjligt kan i 

andra hand, efter överenskommelse, hänvisning göras till annan verksamhets 

budget. Om så sker måste handläggare i övervägandena ange att det finns en 

överenskommelse med den andra verksamheten. Om förvaltningen saknar 

pengar för att verkställa förslag i en motion eller ett medborgarförslag som 

man i övrigt tycker är bra, ska man föreslå avslag med hänvisning till att det 

saknas pengar. Även när man föreslår avslag på grund av att det saknas 

pengar så måste det under övervägandena anges vad förslaget skulle kosta att 

genomföra. 

Förslagen till beslut ska formuleras som fullständiga huvudsatser (inte som 

att-satser) enligt nedanstående mönster. 

Bifall 

Motionen/medborgarförslaget bifalles. 

Avslag 

Motionen/medborgarförslaget avslås, med hänvisning till… (Här gör man en 

kort motivering till avslagsbeslutet utifrån de överväganden som gjorts i 

tjänsteskrivelsen.) 
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Besvarande 

Motionen/medborgarförslaget besvaras, med hänvisning till… (Här gör man 

en kort beskrivning av varför förslaget anses som besvarat utifrån de 

överväganden som gjorts i tjänsteskrivelsen.) 

Delvis bifall/avslag/besvarande 

1. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 1 och 2 bifalls. 

2. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 3 avslås, med hänvisning 

till... 

3. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 4 besvaras, med hänvisning 

till… 

Fattat beslut expedieras till 

Här räknar handläggaren upp alla de olika mottagare som beslutet ska 

expedieras till när det slutgiltiga beslutet är fattat. Det innefattar både interna 

och externa mottagare. Ange alltid adress för externa mottagare. 

Eftersom handläggaren är den som kan ärendet bäst så måste handläggaren 

avgöra vilka som behöver få del av beslutet. Enligt lag finns det vissa 

mottagare som måste få del av beslut. Om dessa mottagare inte finns med 

under denna rubrik så kommer inte besluten att expedieras till dem av 

kansliet. Om det finns mottagare som behöver få del av beslutet men som 

inte finns med under den här rubriken så är det handläggarens eget ansvar att 

se till att dessa få del av beslutet. Det är därför viktigt att handläggaren noga 

anger alla mottagare av beslutet. 
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Denna instruktion beskriver de rutiner som ska följas av hela organisationen 

när ärenden som ska beslutas av de olika politiska organen hanteras. 

Instruktionen är bindande för hela kommunstyrelseförvaltningen.  

I de nämndreglementen som kommunfullmäktige har antagit finns vissa 

grundläggande principer vad gäller ärendeberedning fastställda. I 

kommunstyrelsens reglemente finns även paragraferna 2, 3 och 10 som 

ställer ytterligare krav på ärendeberedningen. Den här instruktionen redogör 

för förvaltningens praktiska hantering av fullmäktiges beslut. 

Instruktionen syftar till att säkerställa att ärendeprocessen sköts på ett 

effektivt sätt men även till att säkerställa en god arbetsmiljö för både 

anställda och förtroendevalda. Dessutom är reglerna nödvändiga för att 

garantera en hög och jämn kvalitet på ärendeberedningen och 

beslutsprocessen. Reglerna syftar också till att Mörbylånga kommuns 

dokument ska vara enhetliga, inte minst när besluten expedieras externt. 

Ansvaret för att denna instruktion tillämpas i ett enskilt ärende ligger hos den 

chef som enligt tjänsteskrivelsen ansvarar för ärendets beredning.  

Allmänt om ärendeprocessen 
Ett ärende är något som kommunen ska ta ställning till och som ska utmynna 

i någon form av beslut. Det behöver inte innebära ett beslut i sak utan kan 

även handla om beslut att lägga ner eller avvisa en fråga som kommit till 

kommunen. 

I en kommun fattas beslut i ärenden antingen på delegation eller av den 

politiska nämnden i sin helhet. Beslut som fattas på delegation regleras i 

delegeringsordningen och kommer inte att behandlas i denna instruktion. 

Ärenden kan initieras på flera olika sätt, både externt och internt. Utifrån kan 

ärenden initieras genom medborgarförslag, ansökningar, klagomål, remisser 

av enskilda personer, organisationer eller myndigheter. Ärenden kan initieras 

internt genom motioner i kommunfullmäktige, förslag från förtroendevalda i 

olika nämnder eller från förvaltningen. Förvaltningens möjlighet att initiera 

ärenden behandlas mer i instruktionen för kommundirektören. 

När ett ärende initieras utses en handläggare för ärendet. Det är 

handläggarens ansvar att se till att ärendet blir berett enligt de regler som 

finns och inom den tid som avsatts för beredningen. Handläggaren ska vara 

öppen för att ta upp frågeställningar i ärendet med sin chef. 

Reglerna i Mörbylånga kommuns skrivarhandledning och i skriften 

Myndigheternas skrivregler tillämpas när skriftligt material produceras vilket 

inbegriper alla beslutsunderlag.  

När ett ärende är berett överlämnas det till respektive nämnds sekreterare.  

Hur ärenden bereds 
Beroende på vad det är för ärende och hur omfattande det är så kan 

beredningen se olika ut. I ett enkelt ärende kan det vara tillräckligt att göra 

hela beredningen i en tjänsteskrivelse. I mer omfattande ärenden behöver 

ofta en större utredning göras, vilken i så fall upprättas i ett eget dokument.  

Handläggaren är ansvarig för att inhämta faktauppgifter, föra dialog med 

berörda och/eller sakkunniga inom området, sammanställa uppgifter och 
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göra de överväganden som behövs för att kunna presentera en heltäckande 

utredning. Handläggaren är också ansvarig för att ha den kontakt med 

registrator och sekreterare som behövs. 

I ärenden där en större utredning behöver göras ska tjänsteskrivelsen 

innehålla en sammanfattning av de överväganden som görs i utredningen. 

Handläggaren ska se till att alla handlingar som ska ingå som 

beslutsunderlag i ärendet finns registrerade i Ciceron.   

Beredningen av ärenden ska vara så pass heltäckande att ytterligare frågor 

normalt sett inte ska behöva ställas när ärendet behandlas av den beslutande 

nämnden.  

Allmänt om tjänsteskrivelser 
I ärenden som ska beslutas av den politiska nivån (kommunfullmäktige eller 

nämnd) och som bereds av förvaltningen ska det finnas en tjänsteskrivelse. 

Undantag från det kravet kan göras om ärendet främst eller uteslutande är av 

rent politisk karaktär. I sådana fall används vid behov istället 

presidieskrivelse eller ordförandeskrivelse.  

Den som är utsedd till handläggare i ett ärende har ansvaret att se till att det 

görs en tjänsteskrivelse till ärendet. Handläggarens närmaste chef har 

ansvaret för att ärendet är berett enligt de regler som finns och för att 

tjänsteskrivelsen är korrekt innan ärendet lämnas vidare till kansliet inför den 

politiska hanteringen. Varje chef har också ansvaret för att alla ärenden inom 

dennes område bereds enligt anvisningarna i instruktionen för 

kommundirektören. 

Tjänsteskrivelsen har en central roll i kommunens ärendehantering i de 

ärenden som beslutas av den politiska nivån. I de flesta ärenden är det fler 

handlingar som utgör det fullständiga beslutsunderlaget än enbart 

tjänsteskrivelsen. Tjänsteskrivelsen är dock det dokument som sammanfattar 

ärendet och där förvaltningen lägger fram sina förslag till beslut och de 

överväganden som ligger till grund för dessa förslag. 

En tjänsteskrivelse är förvaltningens dokument där man kommunicerar 

ställningstaganden och förslag med den politiska nivån. Eftersom 

förvaltningen är avsändare bör inte nämnden ändra i tjänsteskrivelsen. De 

som ska fatta beslut är inte bundna att följa de förslag som finns i 

tjänsteskrivelsen utan kan fatta helt andra beslut. För att beslutsprocessen ska 

vara transparent är det viktigt att tjänsteskrivelsen med förvaltningens 

förslag bevaras intakt och inte ändras. Därmed kan man i efterhand avgöra 

vad som var förvaltningens förslag och ställningstaganden även i de fall då 

beslutet blir ett annat än det som förvaltningen föreslagit. 

När handläggaren skriver en tjänsteskrivelse ska mallen för tjänsteskrivelser 

som finns i ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron användas. Om 

det finns särskilda skäl kan tjänsteskrivelsemallen som finns i Word eller i 

annat ärende- och dokumenthanteringssystem användas. Om den mall som 

finns i Word används måste alla de uppgifter som läggs in automatiskt i 

Ciceron istället skrivas in manuellt i Wordmallen. 
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Tjänsteskrivelsens sidhuvud 
Dokumentet ska ha kommunens aktuella logotyp i svartvitt i sidhuvudet på 

första sidan. När rätt mallar används finns rätt logotyp med redan när 

dokumentet skapas. Färgad logotyp får inte användas i tjänsteskrivelserna. 

Direkt under logotypen anges endast verksamhet. När en tjänsteskrivelse 

görs i Ciceron läggs verksamhet in automatiskt utifrån vem som är 

handläggare. Vid behov kan verksamhet ändras manuellt. 

Datum ska vara den dag då dokumentet är färdigt. Se till att det står samma 

datum på alla sidor i dokumentet. Om man bara ändrar på sidan 1 så följer 

inte ändringen med på övriga sidor. 

Diarienummer ska finnas på tjänsteskrivelsen i alla ärenden som ska 

behandlas politiskt utom i personärenden som beslutas av sociala utskottet. 

Diarienumret ska skrivas ut i sin helhet. När en tjänsteskrivelse görs i 

Ciceron läggs diarienumret in automatiskt. 

Tjänsteskrivelsens rubrik 
Normalt ska den ärendemening som finns i diariet också användas som 

rubrik i tjänsteskrivelsen. När man använder mallen i Ciceron läggs den 

rubriken in automatiskt när tjänsteskrivelsen påbörjas. Om det finns särskilda 

skäl till det, till exempel att ärendet bytt karaktär efter det att det 

diariefördes, kan rubriken istället skrivas så att det passar ärendet bättre.  

Rubriken ”Beskrivning av ärendet” 
Under denna rubrik gör handläggaren en kort sammanfattning av ärendet. 

Sammanfattningen ska vara tydlig och ge en förståelse för vad det är för ett 

ärende som behandlas. Sammanfattningen bör i normalfallet inte vara längre 

än 5-10 rader och ska skrivas så att den kan användas direkt i protokollet 

utan att behöva formuleras om av sekreteraren, som inte är sakkunnig inom 

alla de områden som tjänsteskrivelserna handlar om.  

När tjänsteskrivelsen görs i Ciceron kommer texten under den här rubriken 

att flyttas över automatiskt till protokollet utan att sekreteraren måste 

kontrollera hur beskrivningen är formulerad. När beskrivningen görs enligt 

ovanstående anvisningar kommer arbetet att effektiviseras. 

När det gäller en motion ska beskrivningen börja: ”I motionen föreslås…” 

I ett medborgarförslag ska beskrivningen börja: ”I medborgarförslaget 

föreslås…” 

Rubriken ”Beslutsunderlag” 
Här räknas de olika dokument upp som utgör beslutsunderlag för politikerna 

i ärendet, det vill säga de handlingar som skickas ut till politikerna inför 

beslut. Även tjänsteskrivelsen ska anges här. 

Uppräkningen görs med enkelt radavstånd och i tidsordning med det äldsta 

dokumentet överst. Följande mönster ska användas. 

”Ansökan, inkommen den 1 januari 2019.” 

”Kommunfullmäktiges beslut, den 15 januari 2019 § 35.” 

”Tjänsteskrivelse, daterad den 1 februari 2019.” 

Motioner och medborgarförslag skrivs på följande sätt. 
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”Motion, inkommen den 2 januari 2019.” 

”Medborgarförslag, inkommit den 3 januari 2019.” 

Rubriken ”Förvaltningens överväganden” 
Denna rubrik är avsedd att ge utrymme för handläggarens och förvaltningens 

redogörelse av hur man ser på ärendet.  

Rubriken förvaltningens överväganden innehåller fyra underrubriker som var 

och en ska hanteras enligt nedanstående.  

Underrubriken ”Överväganden förvaltningens huvudförslag” 
Här ska handläggaren föra ett resonemang om motiven för förvaltningens 

huvudförslag till beslut, besvara frågor som beslutsfattarna kan tänkas ställa, 

redogöra för ekonomiska konsekvenser, finansiering, tidplan etc. 

Kostnaderna, både de faktiska kostnaderna och när så är tillämpligt, 

kostnaderna i förhållande till nyttan, ska redovisas. När det finns osäkerhet i 

kalkylerna ska dessa redovisas. Alla överväganden som handläggaren gör för 

att komma fram till huvudförslaget till beslut ska beskrivas under den här 

underrubriken tillsammans med lagkrav och juridiska konsekvenser. Här ska 

även redovisas om det finns några osäkerheter när det gäller lagligheten i 

förslaget. 

I ärenden som innebär att det finns förslag till beslut som kan vara tyngande 

för enskilda ska förvaltningen säkerställa att det föreslagna beslutet står i 

proportion till den nytta som man avser att uppnå, vilket även ska redovisas 

under denna rubrik. 

I de fall ärendet gäller antagande av styrdokument ska här även redovisas de 

ställningstaganden som gjorts av chefen för verksamhetsstöd avseende 

aktualitetsprövning, behov av revidering, sammanläggning av befintliga 

styrdokument eller möjligheten att utöka ett befintligt styrdokument istället 

för att göra ett nytt.  

Underrubriken ”Alternativa förslag till beslut med de ytterligare 
överväganden som kan behövas” 
Här redovisas sådana alternativa förslag till beslut som rimligen 

beslutsfattarna kan vara intresserade av att ta ställning till. Förslagen ska 

formuleras så att de direkt kan användas i protokollet om beslut fattas enligt 

ett alternativt förslag.  

Om förvaltningen gör bedömningen att det inte finns några rimliga alternativ 

till det förslag som förordas så ska det tydligt anges att förvaltningen inte ser 

några sådana alternativ. För varje alternativ ska anges vad som talar för och 

emot alternativet.  

Underrubriken ”Kommunikation av förslaget till beslut” 
Här skrivs i förekommande fall hur förslaget till beslut har meddelats 

sökanden, klaganden eller annan part som berörs av ärendet. Här redovisas 

också eventuella yttranden som kommit in till följd av kommunikationen. 

Enligt förvaltningslagen ska kommunicering numera ske även i ärenden som 

inte utgör myndighetsutövning, dock inte i ärenden som kan överklagas 

enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning. 
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Underrubriken ”Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente” 
I kommunstyrelsens reglemente, § 2, har kommunfullmäktige beslutat att det 

ska finnas rutiner som säkerställer att man vid beredning och beslutsfattande 

i alla ärenden ska ta hänsyn till nedanstående perspektiv. 

Som en del av dessa rutiner ska under den här rubriken dels anges vilka av 

dessa perspektiv som påverkas av beslutet både direkt och indirekt och dels 

vilken påverkan beslutet i så fall kan få. Om beslutet befaras kunna ge 

negativa konsekvenser gällande något av perspektiven så ska motiven för att 

beslutet ändå ska fattas anges här. 

Folkhälsa 

Begreppet folkhälsa används för att beskriva hur en hel befolkning mår 

fysiskt, psykiskt och socialt.  

När vi talar om att arbeta med folkhälsa i Mörbylånga kommun handlar det 

om att stärka befolkningens hälsa, arbeta preventivt med bildningsåtgärder, 

förhindra smittspridning och verka för en hälsosam livsstil i alla livets 

avseenden. Det går att mäta folkhälsan genom att titta på medellivslängden, 

den självupplevda hälsan och livskvaliteten och följa förekomsten av olika 

sjukdomar. Begreppet är brett och de beslut som fattas i kommunen kan 

påverka folkhälsan både direkt och indirekt. 

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 

villkor för hela befolkningen. 

Trygghet och säkerhet 

Människors upplevelse av trygghet och säkerhet är en av de faktorer som 

följs för att mäta folkhälsan. Arbetet med trygghet och säkerhet i landets 

kommuner jämförs regelbundet i en så kallad öppen jämförelse där olika 

områden eller indikatorer väljs ut. Det kan handla om risken för 

personskador, bränder, anmälda brott och upplevelsen av oro och otrygghet. 

Ordentligt upplysta gång- och cykelvägar är exempel på en viktig 

brottsförebyggande åtgärd. 

I Mörbylånga kommun vill vi att alla som bor, vistas eller verkar här ska 

kunna känna sig trygga och säkra i förhållande till risken för att utsättas för 

brottshandlingar eller olyckshändelser. 

Funktionshinder 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och 

delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta 

finns FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens 

artiklar. Det innebär att Mörbylånga kommun ska respektera, skydda, 

uppfylla och främja rättigheterna. 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte 

något som en person är. 

Funktionshinder beskriver den begränsning en funktionsnedsättning innebär 

för en person i relation till omgivningen. Ett funktionshinder uppstår därmed 

i mötet mellan människa och miljö. Det kan handla om allt från höga trösklar 

till attityder. Det är alltså miljön och omgivningen som är 

funktionshindrande. 
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Integrering 

Integrering handlar om att det arbete som ska göra det möjligt för kommunen 

att erbjuda asylsökande och nyanlända bostäder, skola, utbildning och arbete. 

Integrering innebär också att alla som kommer hit ska kunna etablera sig i 

samhället och på arbetsmarknaden. I tjänsteskrivelsen prövar vi därför våra 

förslag till beslut för att se om och i så fall hur de påverkar integrerings-

arbetet. 

Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. Det här 

perspektivet inbegriper vilken effekt ett beslut kan få både externt och 

internt. Kommer beslutet att innebära att skillnader som kan finnas när det 

gäller situationen eller olika möjligheter för män och kvinnor att utjämnas 

eller förstärkas? Analysen av det här perspektivet kan kräva att man tar reda 

på hur förhållandet är i nuläget för att kunna avgöra vad förslaget till beslut 

kan få för effekter. Finns det i den aktuella frågan en tydlig ojämställdhet 

eller råder det jämställda förhållanden? Kommer detta att förändras i och 

med beslutet eller inte? Om det kommer att förändras, vilken förändring kan 

man då förvänta? I den mån det finns tillgång till könsuppdelad statistik 

inom området kan den användas i analysen.  

Arbetsmiljö 

Detta perspektiv har fokus på de som är anställda i Mörbylånga kommun, 

men också på till exempel förtroendevalda i kommunen och elever som går i 

kommunens skolor. Kommer beslutet att innebära en ökad arbetsbelastning? 

Finns risk för ökad stress? Kommer beslutet att göra att Mörbylånga 

kommun ses som en attraktiv arbetsgivare? Eller finns risken att beslutet 

kommer att göra det svårare att rekrytera personal inom det aktuella området 

eller till och med för kommunen i sin helhet? 

FN:s barnkonvention 

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast 

att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas 

ägodelar. Bland konventionens 54 artiklar finns fyra grundläggande 

principer som alltid ska beaktas i frågor som rör barn:  

 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

 Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Från och med år 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. För Mörbylånga 

kommun innebär det ett större ansvar för alla som fattar beslut att tillämpa 

rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag i ärenden som 

rör barn. 

I tjänsteskrivelsemallen i Ciceron kommer det att finnas en checklista som 

ska fyllas i när ett ärende bereds. 

Rubriken ”Förvaltningens förslag till beslut” 
Förslaget utformas som ett slutgiltigt beslut som det ska skrivas i protokollet, 

utan hänvisningar till vem som ska fatta beslutet. Att det är ett förslag 

framgår redan av rubriken och behöver därför inte upprepas i texten. 
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Alla beslut som kostar pengar måste innehålla en medelsanvisning i någon 

form. I första hand ska pengar tas från den verksamhet som ska verkställa 

förslagen. Om detta inte är möjligt kan i andra hand, efter överenskommelse, 

hänvisning göras till annan verksamhets budget. Om så sker måste 

handläggare i övervägandena ange att det finns en överenskommelse med 

den andra verksamheten. Om handläggaren inte ser någon möjlighet till 

finansiering enligt ovanstående kan i undantagsfall förslaget till beslut 

formuleras så att en förutsättning för beslutet är att pengar anslås. 

I alla förslag till beslut som innebär ett uppdrag som ska verkställas måste 

det anges när uppdraget ska vara verkställt. Om ett uppdrag förväntas ta flera 

år att genomföra behöver inget exakt slutdatum anges, istället gör en 

uppskattning av ungefär när uppdraget beräknas vara färdigt.  

Förslagen till beslut ska formuleras som fullständiga huvudsatser och inte 

som att-satser. 

När det finns flera olika beslutssatser i förslaget ska dessa numreras. 

I ärenden där beslutet innebär helt eller delvis avslag ska en motivering till 

beslutet anges. Om motiveringen inte framgår av beslutssatserna ska den 

skrivas in särskilt under förslaget till beslut med underrubriken 

”Beslutsmotivering”. 

När det gäller motioner och medborgarförslag ska förslaget till beslut göra 

tydligt om motionen/medborgarförslaget bifalls, avslås eller hanteras på 

annat sätt. En motion eller ett medborgarförslag kan ibland innehålla flera 

förslag. I sådana fall kan något förslag bifallas och ett annat avslås. 

Förslagen till beslut ska skrivas enligt följande mönster. 

Bifall 
Motionen/medborgarförslaget bifalls. (Dessutom skrivs medelsanvisning och 

anvisningar kring verkställighet enligt ovan.) 

Avslag 
Motionen/medborgarförslaget avslås, med hänvisning till… (Här gör man en 

kort motivering till avslagsbeslutet utifrån de överväganden som gjorts i 

tjänsteskrivelsen.) 

Varken bifall eller avslag 
Motionen/medborgarförslaget besvaras genom att följande information 

lämnas: … (Här gör man en kort beskrivning av varför förslaget varken kan 

bifallas eller avslås samt den information om ärendet som finns i de 

överväganden som gjorts i tjänsteskrivelsen.) 

Delvis bifall/avslag/hanterande 
1. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 1 och 2 bifalls. 

2. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 3 avslås, med hänvisning 

till... 

3. Motionens/medborgarförslagets förslagspunkt 4 besvaras genom att 

följande information lämnas: … 

Underskrifter 
Tjänsteskrivelsen behöver inte undertecknas. 
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Handläggarens och dennes närmaste chefs namn ska anges på avsedd plats i 

tjänsteskrivelsen. Handläggarens namn anges till höger och chefens namn till 

vänster. Om det finns flera handläggare i ärendet så anges deras namn under 

varandra till höger. Den enda handläggare som ensam kan ha sitt namn på en 

tjänsteskrivelse är kommundirektören. 

Rubriken ”Fattat beslut expedieras till” 
Här räknar handläggaren upp alla de olika mottagare som beslutet ska 

expedieras till när det slutgiltiga beslutet är fattat. Det innefattar både interna 

och externa mottagare. Ange alltid adress för externa mottagare. 

Eftersom handläggaren är den som kan ärendet bäst så måste handläggaren 

avgöra vilka som behöver få del av beslutet. Enligt lag finns det vissa 

mottagare som måste få del av beslut. Om dessa mottagare inte finns med 

under denna rubrik så kommer inte heller besluten att expedieras till dem av 

kansliet med automatik.  

När beslutet expedieras så är det första steget i implementeringsprocessen av 

beslutet. Det är därför viktigt att handläggaren noga anger alla mottagare av 

beslutet. Om det finns mottagare som behöver få del av beslutet men som 

inte finns med under den här rubriken så är det handläggarens eget ansvar att 

se till att dessa får del av beslutet.  

Inlämnande av tjänsteskrivelse 
När handläggaren är klar med ärendet och närmaste chef har godkänt det ska 

alla handlingar i ärendet verkställas i Ciceron. Sedan överlämnas ärendet till 

nämndens sekreterare genom att det i Ciceron anmäls till aktuell nämnds 

möte enligt instruktioner från systemförvaltaren.   

Verkställande av fattade beslut 
När ett beslut har fattats och uppdraget att verkställa beslutet har getts så ska 

mottagaren av uppdraget planera arbetet så att uppdraget kan verkställas 

inom den tidsram som beslutats. Om det visar sig att uppdraget inte kan 

verkställas inom utsatt tid ska ansvarig chef se till att uppdragsgivaren 

informeras om situationen. Uppdragsgivaren kan då ge förlängd tid för 

uppdraget eller vidta de åtgärder som behövs för att uppdraget ska kunna 

verkställa i tid.  

När ett uppdrag som beslutats av en nämnd eller av kommunfullmäktige har 

genomförts ska detta anmälas till kommunkansliet som sammanställer en 

redovisning till respektive organ.  

Särskilt om motioner och medborgarförslag 
Motioner och medborgarförslag har en särskild ställning när det gäller 

upprätthållande av demokratiska principer. Motioner och medborgarförslag 

är enskilda politikers och medborgares möjlighet att självständigt väcka 

ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras med 

den respekt och den skyndsamhet som detta kräver. Ur demokratisk 

synpunkt bör motioner och medborgarförslag prioriteras före andra ärenden.  

Beredning av motioner och medborgarförslag 
Enligt kommunallagen 5 kap. 35 § och kommunfullmäktiges arbetsordning 

16 § bör en motion beredas så att beslut kan fattas inom ett år efter det att 
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motionen har lämnats in. För medborgarförslag gäller enligt § 20 i 

kommunfullmäktiges arbetsordning att beslut bör fattas inom 6 månader, 

med möjlighet till utökning till ett år i mer komplicerade ärenden. Strävan är 

dock att varje motion och medborgarförslag ska beredas så skyndsamt som 

möjligt.  

En motion ska alltid beslutas av kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag 

kan beslutas antingen av kommunfullmäktige eller av en nämnd om 

kommunfullmäktige beslutar så. Handläggaren måste därför planera 

beredningen så att ärendet hinner behandlas av de olika politiska organ som 

ska behandla ärendet för att beslut ska kunna fattas inom utsatt tid. 

När en motion eller ett medborgarförslag remitteras till en nämnd ska 

kommundirektör/verksamhetsområdeschef utse en handläggare från 

förvaltningen som ansvarig för ärendets beredning. I handläggarens ansvar 

ingår att vid behov informera förslagsställaren om ärendets hantering. 

När en motion eller ett medborgarförslag remitteras till kommunfullmäktiges 

presidium blir presidiets tjänsteman ansvarig handläggare. 

Ansvarig handläggare får använda sig av sakkunniga inom förvaltningen och 

inhämta upplysningar från anställda inom hela kommunen. 

Ansvarig handläggare ser till att frågan utreds i tillräcklig grad och att en 

korrekt tjänsteskrivelse upprättas med tydliga förslag till beslut enligt 

fastställda mallar och enligt anvisningarna i denna instruktion. 

I ett beslut gällande en motion eller ett medborgarförslag ska alltid anges om 

förslaget helt eller delvis bifalls, avslås eller besvaras. Ofta förekommer flera 

olika förslagspunkter där vissa kan bifallas, andra avslås och ytterligare 

andra ska besvaras på annat sätt. Alternativet besvaras används när 

begreppen bifall eller avslag inte passar, till exempel när något som föreslås 

redan är genomfört, att arbete med frågan pågår på något sätt eller att frågan 

hänskjuts och handlingar översänds till någon annan instans för 

handläggning. 

När man bereder en motion eller ett medborgarförslag ska man i första hand 

utgå från de förslagspunkter som finns, men man måste också ta hänsyn till 

den övriga text och motiveringar som finns i motionen eller 

medborgarförslaget. 

När beslut om motion eller medborgarförslag har fattats avslutas ärendet och 

verkställigheten utgör självständiga ärenden. 

Remisser och yttranden 
Det kommer olika typer av remisser till kommunen, alltifrån omfattande 

lagremisser från Regeringskansliet till enkla remisser om polistillstånd för 

allmänna sammankomster. I delegeringsordningarna har verksamhets-

områdeschefer getts rätt att själva avge yttrande på remisser som inte är av 

principiell betydelse eller annars av större vikt för kommunen. Remisser som 

gäller lagändringar är som regel att betrakta som frågor av principiell 

betydelse.  

Innan en remiss som är av principiell betydelse skickas till handläggare för 

beredning ska datum för när ärendet ska vara färdigberett och överlämnas till 

kansliet fastställas av förvaltningsledningen. För remisser som besvaras 
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genom delegationsbeslut ansvarar handläggaren för att remissen beslutas och 

skickas i tid.  

När det gäller remisser från Regeringskansliet ska yttrandena skrivas enligt 

de regler som bestämts av Regeringskansliet. Reglerna hämtas från 

regeringens hemsida. 

Normalt skrivs ett yttrande i den mall för yttrande som finns i Ciceron. I 

tjänsteskrivelsen anges motiven för innehållet i yttrandet. Förslaget till beslut 

formuleras som ett förslag att nämnden antar yttrandet. I undantagsfall, om 

yttrandet är mycket kort, endast några få rader, kan yttrandet skrivas direkt i 

tjänsteskrivelsen utan att yttrandemallen behöver användas. Yttrandet skrivs 

då in under rubriken förslag till beslut.  

Ovanstående tillvägagångssätt ska tillämpas även vid andra typer av 

yttranden än direkta remisser.

Det praktiska arbetet 
När arbetet sker enligt den här instruktionen kommer det att leda till ett 

enhetligt arbetssätt och en effektivare organisation.  

Ibland kommer det att uppstå frågor om hur de regler som gäller för 

Mörbylånga kommuns ärendehantering ska tillämpas i praktiken. 

Alla som behöver hjälp med de här frågorna är välkomna att kontakta 

kommunkansliet så att vi kan hjälpas åt att hitta lösningar på de frågor som 

kan uppstå i samband med hanteringen av olika ärenden.  
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Språket är vårt viktigaste verktyg
Välkommen till Mörbylånga kommuns skrivhandledning. Syftet med 
handledningen är att hjälpa dig som skriver att uppfylla de krav som ställs på 
oss för att vi ska vara tydliga och korrekta.

I skrivhandledningen får vi inte bara allmänna skrivregler, utan också 
konkreta råd om hur vi skriver begripligt och därigenom visa respekt för 
läsaren. Det stärker demokratin och tilltron till vår organisation.

Genom att använda dokumentmallar och följa våra skrivregler kan vi spara 
tankemödan till det väsentliga: hur vi ska uttrycka det vi vill ha sagt.

Vi ska skriva klarspråk

  Klarspråk står för myndighetstexter skrivna  
  på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.  
  Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att  
  alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad  
  som står i texter som skrivs av  
  myndigheterna.

Språklagen (2009:600) 11 §
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Så använder du skrivhandledningen
I skrivhandledningen får du både regler och mer allmänna råd. Använd skrivhandledningen som 
uppslagsbok och inspirationskälla.

Skrivhandledningen är uppdelad i tre huvudavsnitt:

1. Innan du börjar skriva

Här får du några allmänna råd inför skrivandet.

2. Så gör vi hos oss – skrivregler i stort och smått

Det här avsnittet ska alla ta del av. Här har vi samlat sådant som är särskilt viktigt att alla 
följer.

3. Så blir texten ännu bättre – skrivråd och praktiska tips

Här får du konkreta råd om hur man uttrycker sig tydligare och enklare. Använd avsnittet 
som inspirationskälla, och att gå tillbaka till när du kör fast. Här har vi också samlat några 
datorkommandon som är bra att känna till.

Sist i handledningen finns en lista med referenslitteratur och lästips, och ett register med sökord 
och sidhänvisningar.

Skrivhandledningen utgår från Myndigheternas skrivregler (DS 2009:38), Svenska skrivregler 
(2017), Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 2015) och Svenska datatermgruppens 
rekommendationer.

1. Innan du börjar skriva
Börja alltid med att göra klart för dig varför du skriver och till vem eller vilka du vänder dig:

• Vad är syftet med texten? Vad ska läsaren veta eller göra efter att ha läst texten?

• Vilka förkunskaper har läsaren i ämnet? Behöver jag förklara och ge 
bakgrundsinformation?

• Vad vet jag om läsarens språkliga kompetens? Är det en kollega som delar mitt 
fackspråk? Är det en person med annat modersmål?

Ofta har ett dokument flera mottagare. Då får du utgå från principen ”alla ska förstå”. Det är 
alltid bra att använda klarspråk.

Disponera texten så att bakgrunder och förtydliganden inte upplevs som störande av de läsare 
som är insatta i ämnet.
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2. Så gör vi hos oss – skrivregler i stort 
och smått
Vi använder ett modernt språk
Språket förändras över tiden. En text som var acceptabel för kanske bara tio till femton år 
sedan är i dag ofta föråldrad. Mörbylånga kommun vill inte framstå som gammalmodig 
och byråkratisk. Vi vill att det ska vara lätt att förstå det vi skriver. Därför använder vi ett 
modernt språk.

Skriv ska och inte skall
Ska och skall betyder samma sak, men har olika stilvärde. Skall är mer formellt och 
avståndstagande. Därför skriver vi ska.

Ej och icke skriver vi sällan
Inte är den normala negationen i svenska språket. Om du skulle säga inte ska du också 
skriva inte. Ej och icke har särskilda användningsområden.

Exempel: Ej i trafik (skylt), icke-rökare

Undvik eller förklara fackuttryck
Fackuttryck som inte går att stryka eller byta ut får du förklara första gången du använder 
dem i en text, om du inte är säker på att alla läsare förstår dem.

För en utomstående är till exempel uttryck som avgäld, brukarorienterat och särskilt boende 
facktermer. Avgäld är ett ord som du bör byta ut mot avgift.

Undvik ålderdomliga ord och dubbeltydiga ord
På nästa sida finna en lista över ord och ordformer som du ska undvika. Listan är inte 
fullständig. Utgå från sunt förnuft och använd inte slentrianmässigt vissa ord bara för att du 
har sett dem i tidigare dokument.

Om du är osäker, kontrollera stilvärdet i en ordbok. Ord med stilvärdet ålderdomligt, 
föråldrat eller formellt bör du undvika. Modernare synonymer hittar du till exempel i Stora 
svenska ordboken. Se också Statsrådsberedningens Svarta listan.

Skriv så här Ålderdomliga ord
yttra sig avge yttrande

betala, bekosta, stå för, täcka bestrida kostnader

följas efterlevas

inte ej

som behövs, krävs, är 
nödvändig erforderlig
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Skriv så här Ålderdomliga ord

få erhålla

betala erlägga

finnas, finns föreligga, föreligger

ha hand om handha

inte icke

skaffa begära (in) inhämta

lämna in skicka in inkomma

yttra sig inkomma med yttrande

ta emot mottaga

varje månad månatligen

därför, alltså, följaktligen således

[ofta:] ta fram (t.ex. en 
handlingsplan) upprätta

vi betalar ut, du/ni får utgår

ta vidtaga

är skyldig att, ska åligger

Använd inte långa ord i onödan
En text med många långa ord kan vara tröttsam och ansträngande att läsa. Ofta är de långa orden 
onödiga – det finns ett kortare alternativ som gör texten mer lättläst och samtidigt mindre formell. 
Observera dock att vissa texter måste vara formella till sin karaktär.

Välj enkla verb (handlingsord) i stället för omskrivningar med verb + substantiv (den så kallade 
substantivsjukan):

Välj gärna korta prepositioner, till exempel om, på, för, till eller med istället för långa 
prepositioner, till exempel angående, beträffande avseende, rörande eller gällande.

Ta bort onödiga förstavelser och förlängningar (så kallade skrytfenor):

 

Skriv så här Skriv inte 
granska vidta en granskning

betala erlägga betalning

informera ge information 

besluta fatta beslut

Skriv så här Skriv inte 
hyra förhyra

skapa tillskapa

behålla, ha kvar bibehålla

fråga frågeställning

mål målsättning

utbildning utbildningsverksamhet
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Undvik ”nakna” substantiv
De så kallade nakna substantiven gör att texten blir mer formell och svårläst. Ett naket 
substantiv är ett substantiv som skrivs i sin grundform. Exempel: ärende. Jämför med de 
”påklädda” uttrycken: ett ärende, ärendet, flera ärenden, varje ärende, de inkomna ärendena.

De nakna substantiven fyller sin funktion när det handlar om en allmän företeelse, som i 
uppräkningar (ta med papper och penna), definitioner (med seniorboende menas …) och 
fasta uttryck (allmänt samråd, bevilja socialbidrag). I övrigt bör du klä på substantiven:

Skriv så här Skriv inte 

Vi tar ut en engångsavgift för 
anslutningen.

Engångsavgift uttages för 
anslutning.

Vi kommer att behandla din 
ansökan ...

Vi kommer att behandla 
ansökan ...

Se upp med då
Skriv inte då när du menar eftersom eller när. Ofta blir tolkningen oklar och läsaren tvingas 
gissa vad du menar. Dessutom får texten en onödigt formell ton. Jämför med hur du skulle 
säga.

Skriv så här Skriv inte 

Eftersom projektet pågår kan vi 
inte ta ställning till ytterligare 
investeringar.

Då projektet pågår kan vi inte 
ta ställning till ytterligare 
investeringar. 

Vi använder svenska ord och stavningar
Du bör undvika engelska och svengelska ord och uttryck. Dels kan de vara svåra att förstå, 
stava och böja, dels är det många som retar sig på ett sådant språkbruk. Här är några 
exempel på ord, uttryck och skrivsätt som du inte ska använda i kommunens texter. På 
internet finns utförligare listor (se litteraturlista), till exempel över datatermer. Mörbylånga 
kommun följer Svenska datatermgruppens rekommendationer.

Skriv så här Skriv inte
engelska/svengelska dataord:

snabel-a at (för @)

e-posta, skicka e-brev, skicka 
med e-post (I talspråk och 
ledigare skriftspråk kan mejl och 
mejla användas.)

maila

webbplats, webbsida hemsida, site, sajt

webb, webben web, weben

svengelska uttryck:

starta eller sätta igång starta upp

minska minska ned

åtkomst, få tillgång till access

engelsk genitivapostrof:

KF:s, Anderssons KF’s, Andersson’s

engelsk pluraländelse:

standarder, partner, policyer standards, partners, policys
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Tilltalet är personligt och neutralt

Skriv du – inte Ni eller Du
Det allmänna tilltalsordet i brev och skrivelser till en enskild person är du med liten 
begynnelsebokstav. Skriv inte Du med stor bokstav (se Svenska skrivregler).

Om brevet har två eller flera personer som adressat skriver du ni med liten bokstav. I allmän 
information som riktar sig till en hel grupp läsare (till exempel medborgare) är tilltalsordet 
du.

Om brevet är ställt till Anna Andersson ska du inte kalla henne Anna Andersson i texten.

Skriv ni till juridisk person
Om adressaten är ett företag, en myndighet eller en organisation skriver du ni med liten 
bokstav.

Protokoll dokumenterar sammanträden eller delegationsbeslut, och är inte adresserade 
direkt till de personer, företag eller instanser som berörs av besluten. I protokollen kan vi 
därför inte skriva du och ni. Men vi ska uttrycka oss neutralt, tydligt och artigt. Skriv ut 
både för- och efternamn på personer. Att bara skriva efternamnet är avståndstagande. Att 
bara skriva förnamnet är för personligt i en protokollstext.

Var tydlig med vilka vi och andra är
En text har både mottagare och avsändare. Ofta figurerar även andra instanser eller personer 
i texten. Vi måste därför vara tydliga och skriva ut vem eller vilka vi syftar på. Läsaren ska 
inte behöva gissa.

Vi, jag och enheten
Om man skriver ut namnet på den organisatoriska enheten (verksamhetsområdet, nämnden 
etc.) hela tiden i en text blir den onödigt opersonlig och tung. Variera därför med pronomen 
vi eller jag.

I brev kan du med fördel skriva jag – om det nu är du själv som har gjort eller kommer att 
göra något. Logotypen på dokumentet visar tydligt att du skriver i tjänsten och inte som 
privatperson.

Exempel:

Jag återkommer med besked inom två veckor.  
Jag har undersökt …

I tjänsteskrivelser, framställningar och yttranden är det lämpligt att först skriva ut enhetens 
namn och sedan övergå till att skriva vi. Om du längre fram i texten behöver understryka att 
det är enheten som avses kan du upprepa namnet.

Exempel:

Gatu- och parkkontoret har fått i uppdrag att … Vi har …
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Skriv ut vem som gör eller ska göra något
Undvik passiva formuleringar – det försvårar läsningen när saker bara sker eller förväntas 
ske. Det kan också leda till missförstånd.

Skriv så här Skriv inte 

För att vi ska kunna behandla ärendet 
i år måste du skicka in din ansökan 
senast den 5 november.

För att ärendet ska kunna behandlas i år 
måste ansökan insändas senast den 5 
november

Skicka handlingarna till oss senast 
den 5 november 2007.

Handlingarna önskas åter senast den 
5 november 2007

Under 2007 kommer vi i första hand 
att arbeta med …

Under 2007 kommer i första hand att 
arbetas med …

Se upp med förkortningar
Förkortningar försvårar i allmänhet läsningen. Dels kan de vara svåra att tyda (de kanske 
inte är så allmänt kända som du tror), dels splittrar de läsbilden för ögat. Därför använder vi 
inte förkortningar i onödan.

Ta för vana att skriva ut även vanliga förkortningar i löpande text. Läsbarheten ökar när 
hela ordet eller orden skrivs ut. Förkortningen kan du använda av utrymmesskäl, till 
exempel i tabeller, figurer och blanketter och i text inom parenteser och i fotnoter.

Förkortning Skriv i löpande text
bil. bilaga

bl.a. bland annat, bland andra

ca cirka

d.v.s. det vill säga

etc. etcetera, och så vidare

fig. figur

fr.o.m. från och med

kr, tkr kronor, tusen kronor

m.fl. med flera

m.m. med mera

o.s.v. och så vidare

p.g.a. på grund av

s.k. så kallad, så kallat, så kallade
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Varför har förkortningar punkt ibland och ibland inte?
Huvudregeln är att ord som förkortas genom avbrytning ska ha punkt. Avbrytning innebär 
att man utelämnar ordets slutparti: kap. (-itel). Punkten signalerar att det är fråga om en 
förkortning och inte ett helt ord. När förkortningen består av två, eller fler, avbrytningar 
(t.ex., t.o.m.) är punkter ett enklare sätt att hålla ihop förkortningen än mellanslag.

Sammandragna ord ska inte ha punkt. Sammandragning innebär att man behåller första och 
sista bokstaven i ordet och så många bokstäver som tydligheten kräver (till exempel ca, tfn).

Minnesregel: sätt punkt om förkortningens sista bokstav inte är lika med den sista 
bokstaven i det utskrivna ordet eller uttrycket. Undantag är måttenheter som aldrig har 
punkt (exempel: kg, km, kr), samt initialförkortningar (exempel: EU, pc, cd).

Måttenheter kan förkortas endast när de står intill siffror
Måttenheter kan du förkorta även i löpande text – förutsatt att de står intill en siffra. 
Exempel: Vi har inventerat grönområden som är större än 0,3 ha. Däremot: Området 
omfattar flera hektar oexploaterad mark.

Kronor (kr) skriver vi som regel alltid ut i löpande text. Vi använder inte uttryck som 
kilokronor eller kkr. Skriv till exempel 3 000 kronor eller tre tusen kronor. I tabeller och 
liknande kan du skriva 3 tkr.

Observera att kvadratmeter förkortas m² och inte kvm. Den upphöjda tvåan får du genom 
att markera Upphöjd under Format > Tecken i Word.

Förklara interna och andra ovanliga förkortningar
Tänk på att många förkortningar som vi använder inom kommunen eller inom en viss 
verksamhet inte är allmänt kända. De kan vara praktiska att använda, men du måste tänka 
på alla som ska läsa texten. Följ de här principerna:

• Förkorta inte slentrianmässigt. Om du bara ska nämna ordet en eller ett par enstaka 
gånger i texten kan du lika gärna skriva ut det.

• Förklara förkortningen första gången den används i texten. Exempel: Projektet utgår 
från de mål som Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram.

• I texter med externa mottagare ska du aldrig använda våra interna förkortningar, till 
exempel KF för kommunfullmäktige eller KDIR för kommundirektören.
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Några skrivnormer som vi rättar oss efter

Skriv ut datum i löpande text
Skriv alltid ut datum i löpande text. Exempel: Vi träffas den 14 mars 2007.

Gruppera telefonnummer och andra sifferuppgifter
Telefonnummer skrivs så här: 0121-520 12, 011-12 02 14, 08-672 540 31.

Principen är: riktnummer + två eller tre siffergrupper där den längst till höger alltid ska 
bestå av två siffror.

Mobilnummer skrivs så här: 0703-15 16 17 eller 070-315 16 17.

Internationellt skrivsätt för telefonnummer till Sverige är +46 11 12 02 14. Här är 46 
landsnumret och 11 riktnumret utan nollan. Abonnentnumret grupperas på vanligt sätt, men 
utan bindestreck före.

Stora tal
Avskilj tusental med mellanslag, inte med punkt eller kommatecken. Exempel: 17 000 
kronor, 3 215 registerposter. Stora och jämna belopp som 1 500 000 kronor skriver du 
lämpligast som 1,5 miljoner kronor.

Obs! Använd så kallat hårt blanksteg (Ctrl + Skift + blanksteg) så att talet eller 
telefonnumret inte bryts vid en radbrytning. För telefonnummer i löpande text bör du också 
använda hårt bindestreck (Ctrl + Skift + bindestreck) om riktnumret ingår.

Skriv ut ordet procent i löpande text
Skriv ut ordet procent i löpande text. Exempel: 25 procent (inte 25 %).

Använd inte snedstreck i löpande text
Undvik snedstreck i löpande text. Snedstreck används ofta slarvigt och skapar lätt osäkerhet 
hos läsaren – ett snedstreck kan enligt skrivnormen aldrig betyda och, men ofta verkar det 
vara just det som skribenten menar. Dessutom är det störande för ögat med snedstreck i 
löpande text.

Skriv så här Skriv inte 
Du kan välja att åka buss eller 
spårvagn. Du kan välja att åka buss/spårvagn. 

På sträckan finns buss och spårvagn. På sträckan finns buss/spårvagn

Eleven har rätt till busskort om han 
eller hon …

Eleven har rätt till busskort om  
han/hon… 

I tabeller, figurer och liknande kan du använda snedstreck i betydelsen per, om och i: 100

invånare/km2, 250 000 kr/år, 30 km/tim. Specialfall där snedstreck alltid används: årsskiftet 
2002/2003, månadsskiftet juni/juli.
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Ett eller två ord
Så kallade särskrivningar (till exempel: rök fritt i stället för rökfritt) är mycket störande. De 
ska vi därför undvika. Grundregeln är att lyssna noga på hur ordet uttalas – om det uttalas 
som ett ord ska det skrivas ihop. Om du är osäker, skriv ned båda alternativen så upptäcker 
du lättare hur betydelsen ändras vid en felaktig särskrivning.

Vissa ord kan dock helt korrekt skrivas som antingen ett eller två och ibland tre ord. Vi 
använder det alternativ som anges först i Svenska Akademiens ordlista.

Här är några vanliga ord och hur vi skriver dem:

Ett ord Två eller tre ord
alltför framför allt

alltmer för övrigt

alltsedan i dag, i går, i morgon

dessförinnan i stället (för)

häromdagen i synnerhet

isär till dess

någonstans till godo (men: tillgodose)

tvärtemot till handa

De eller dem
Ibland är det svårt att veta om man ska använda subjektsformen de eller objektsformen 
dem. Då kan man pröva att byta ut de/dem mot vi/oss. Grundregeln är att där man väljer vi 
ska man också välja de: Vi/de har inte gjort något fel. Och omvänt, där man väljer oss ska 
man också välja dem: Oss/dem har han aldrig brytt sig om.

Ibland stöter man på ett de som inte går att byta ut mot vare sig vi eller oss. Det finns i 
fraser som de arga bina och de svåra fallen och skrivs alltid de.

Om man ändå är osäker är det störst chans att det blir rätt om man väljer de. 

Stor eller liten bokstav
I Myndigheternas skrivregler och Svenska skrivregler finns utförliga beskrivningar av de 
allmänna regler, rekommendationer och undantag som gäller för stor och liten bokstav. 
Nedan är några grundregler och en ruta med några av de vanligaste fallen som du bör känna 
till.

Vår organisation Mörbylånga kommun skriver vi med litet k i kommun. Kommunstyrelsen 
och namn på andra nämnder, kommunfullmäktige, kontor och enheter skriver vi med liten 
begynnelsebokstav i löpande text.

Exempel: kollektivtrafiknämnden, stadsbyggnadskontoret, planenheten

Politiska riksdagspartiers namn skrivs enligt tradition med liten bokstav. I den senaste 
utgåvan av Svenska skrivregler står det att samtliga partibeteckningar bör skrivas med stor 
bokstav. Vi följer riksdagens rekommendationer.
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Stor (A) eller liten (a) bokstav Exempel: 

A 

a

Myndigheter och institutioner som är 
ensamma i sitt slag i landet

undantag: regering och riksdag

Naturvårdsverket, Socialdepartementet, 
Regeringskansliet

regeringen, riksdagen

a Kortformer som inte har karaktären 
av egennamn verket, departementet, institutet

a Myndigheter och institutioner som 
det finns flera av i landet länsstyrelsen, tingsrätten

A Fullständigt namn på regionala och 
kommunala myndigheter

Länsstyrelsen i Kalmar län, Tingsrätten i 
Kalmar län

a Avdelningar och enheter administrativa kontoret, planenheten

A
Sammansättningar där för- eller 
efterleden är ett personnamn eller ett 
geografiskt område

Östersjötrafik, Sydöland, Mörbylångabo

A Titlar på skrifter, betänkanden och 
liknande

Myndigheternas skrivregler, Demokrati och 
makt i Sverige

a Lagar plan- och bygglagen

A
Förkortningar med 
namnliknandefunktion (se dock 
Lagar ovan)

EU (Europeiska unionen), SAOL (Svenska 
Akademiens ordlista)

A

Initialförkortningar som läses ut som 
normala ord och inte bokstav för 
bokstav

undantag: stor begynnelse bokstav 
när förkortningen utgör ett egennamn

aids, hiv, syo, prao

Unesco, Saco, Fass

A

a

Internet (det finns bara ett)

intranät (det finns flera)

Mörbylånga kommun finns på Internet.

Telefonlistan hittar du på intranätet.

Citattecken och så kallad
Använd inte citattecken ihop med så kallad. Uttrycket så kallad har samma funktion som 
citattecknet. Välj därför antingen citattecken eller så kallad:

Skriv så här Skriv inte 

Efterfrågan på så kallade 
seniorbostäder har ökat.

Efterfrågan på så kallade ”seniorbostäder” 
har ökat. 

Efterfrågan på ”seniorbostäder” har 
ökat.

Citattecken respektive så kallad används här för att introducera ett nytt eller ovanligt ord 
i texten. Om ordet återkommer i samma text ska du inte upprepa citattecknen (eller så 
kallad).

Kursiv stil och fet stil – några riktlinjer
Använd fet stil för att markera att ett ord är viktigt. Använd kursiv stil för att markera 
exempel eller betoning, eller att ett ord är nytt eller ovanligt. Kursiv stil kan också användas 
för att återge citat. Då ska det inte vara citattecken runt citatet.

Tänk på att för mycket markeringar med avvikande stil stör läsningen. Kursiv stil är mer 
svårläst än vanlig stil. Långa citat bör därför inte kursiveras. Många feta ord i den löpande 
texten drar uppmärksamheten till sig och ger ett oroligt och tungt intryck.

Använd inte både fet stil och kursiv stil i samma markering.
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Se upp med stora bokstäver och understrykningar
Stora bokstäver (versaler) och understrykningar ska vi som regel inte använda. Undantag är 
DOKUMENTNAMN i sidhuvud (blir automatiskt versaler i våra skrivmallar), och länkar 
och e-postadresser i webbtexter och e-brev.

När du anger e-postadress och liknande i texter som inte ska läsas på skärm bör du inte 
använda understrykning. Om du automatiskt får understrykning får du ändra inställningen i 
Word under Verktyg > Autokorrigering > Autoformat vid inskrivning.

Skilj på tankstreck och bindestreck
Tankstrecket (–) är längre än bindestrecket (-). Tankstreck får du genom att trycka Ctrl + 
minustecknet på den numeriska delen av tangentbordet.

Tankstreck använder du så här:

• För att markera inskjuten text – på det här sättet – när du inte väljer att avgränsa 
med kommatecken eller parenteser. Den inskjutna texten blir mer framträdande med 
tankstreck än med kommatecken.

• För att inleda ett uttalande. Tankstrecket kan i det fallet kallas för replik- streck eller 
anföringsstreck. Det används till exempel i webbtexter, pressmeddelanden eller andra 
journalistiska texter där någon uttalar sig.

• – Det här är viktigt för Mörbylånga, säger kommunstyrelsens ordförande.

• För att poängtera eller kommentera något sist i en mening – så här.

• I betydelsen ”från … till” eller ”mellan … och”:  
24–27 mars 
40–50-åringar klockan 15–17 
2 000–3 000 kronor (Obs! 2–3 000 kronor betyder något helt annat!) 
oktober–december

Det ska inte vara några blanksteg intill tankstrecket vid användningen ”från … till” eller 
”mellan … och”. Tänk också på att ordet från respektive mellan ingår i tankstreckets 
betydelse:

Skriv så här Skriv inte 
Vi har telefontid klockan 9–12. Vi har telefontid från klockan 9–12

Vi har telefontid från klockan  
9 till 12.

Vi räknar med en svarsfrekvens på 
75–90 procent.

Vi räknar med en svarsfrekvens på 
mellan 75–90 procent.

Vi räknar med en svarsfrekvens på 
mellan 75 och 90 procent.
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Disponera din text och lägg det viktigaste först
För att läsaren ska bli intresserad av en text är det viktigt att den är välplanerad och har en 
klar struktur. Läsaren ska inte behöva leta efter väsentligheterna eller tveka om vad som är 
viktigt och mindre viktigt.

Här är några allmänna riktlinjer:

• Börja med det viktigaste – oftast bör du börja med en sammanfattning.

• Skriv informativa rubriker som riktar sig till läsaren.

• Dela in texten i logiska stycken. Se till att styckena inte blir onödigt långa.

• Använd punktuppställningar för uppräkningar och ha luft mellan punkterna.

• Markera särskilt viktig information med fet stil (till exempel senaste datum när  
handlingar ska skickas in).

• Skriv kort – trötta inte ut läsaren med ointressanta detaljer.

• Skriv enkla och överskådliga meningar.

• Illustrera gärna med bilder som har förklarande text under.

Brev
• Den som får ett brev ska direkt förstå varför han eller hon har fått det:Skriv en 

huvudrubrik som talar om vad brevet handlar om. Var så tydlig som möjligt. Läs 
mer om rubriker på sidan 21.

• Börja med det som är viktigast för läsaren. Tala om varför du skriver och kom 
sedan till saken direkt. Börja inte med bakgrundsinformation och förklaringar!

Exempel - inledning på ett brev till en förening

Stärkt skydd av bebyggelsen inom Röda stan – er skrivelse 3 mars

Jag vill här informera om vad kommunen planerar för åtgärder för att bevara 
bebyggelsen i Röda stan. Vi kommer också att bjuda in er förening till ett stormöte 
senare i vår.

Rapporter och andra längre dokument
Hjälp läsaren att orientera sig i rapporter och andra längre dokument. Här är några 
riktlinjer:

• Lägg en innehållsförteckning allra först i dokumentet.

• Inled alltid med en sammanfattning.

• Inled gärna de olika avsnitten med en sammanfattning, eller åtminstone en 
presentation av vad avsnittet innehåller.

• Använd gärna numrerade rubriker. (Det blir lättare för läsaren att orientera sig 
i rubrikstrukturen – och det blir lättare för dig att hänvisa till olika avsnitt inom 
dokumentet.)
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Sammanfatta din text
De flesta texter bör inledas med en sammanfattning. Då kan läsarna snabbt avgöra vad 
texten handlar om, om den berör dem och om de behöver läsa hela dokumentet direkt.

Dessutom fungerar sammanfattningen som en introduktion som gör att det efterföljande 
innehållet blir lättare att förstå.

• Sammanfattningen ska ligga först i dokumentet, efter en eventuell 
innehållsförteckning och ett eventuellt förord. (En eventuell inledning läggs däremot 
efter sammanfattningen.)

• Normalt skriver vi sammanfattningen under en egen rubrik, Sammanfattning. I 
kortare texter som är mindre än två sidor, kan det räcka att sammanfatta innehållet i 
en eller ett par inledande meningar. Då behövs det inte någon särskild rubrik.

• I längre dokument, till exempel rapporter, program och planer, kan de olika 
huvudavsnitten dessutom behöva sammanfattas.

Så skriver du en bra sammanfattning
Sammanfattningen ska ligga först i dokumentet men du skriver den sist, när huvudtexten är 
färdig.

En sammanfattning ska vara kort och koncis. Den ska lyfta fram det viktigaste i texten. 
Den ska inte vara ett sammandrag av dokumentet, det vill säga en förkortad version av hela 
texten.

Begränsa alltid bakgrundsbeskrivningar och liknande. Ta bara med det som behövs för att 
läsaren ska förstå huvudtankarna.

Tänk på att en lång text inte nödvändigtvis behöver en längre sammanfattning än en kortare 
text. Om din sammanfattning blir längre än en sida bör du granska den kritiskt på nytt.

Exempel på en sammanfattning

Det politiska ansvaret för verksamheten inom biblioteken bör vara samlat på en 
nämnd. Ansvaret bör behållas på kultur- och tillväxtnämnden.

Om nuvarande utförarenheter med bibliotek ska förändras uppstår frågor om hur 
man ska behandla andra delar av enheternas verksamhet. Framför allt gäller det 
verksamheten inom fritidsgårdarna.

Kultur- och tillväxtnämnden samt bildningsnämnden bör få i uppdrag att 
se över utförarorganisationen inom hela kultur- och fritidsområdet. Under 
utredningstiden behålls nuvarande enheter. De placeras organisatoriskt under 
utbildningsverksamheten respektive kultur- och tillväxtnämnden. 
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E-postsignatur
All e-post bör avslutas med en signatur med avsändaruppgifter. Ställ in automatisk signatur 
i ditt e-postprogram.

Så här ska vår signatur se ut:

I kommunens grafiska profilmanual kan du läsa mer om hur din e-postsignatur ska se ut. 
Förutom de uppgifter som finns i ovanstående exempel kan även befattning, enheten eller 
avdelningens namn och ditt mobiltelefonnummer ingå

Exempel

Hälsningar

Förnamn Efternamn
Titel
Tfn direkt: 0485-47X XX
E-post: förnamn.efternamn@morbylanga.se

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga
Tfn växel: 0485-470 00
www.morbylanga.se
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3. Så blir texten ännu bättre – skrivråd 
och praktiska tips
Utgå från läsarens perspektiv
Det är lättare för läsaren att ta till sig ett budskap som är skrivet ur hans eller hennes 
perspektiv. Tala till exempel om vad läsaren förväntas göra, hellre än att skriva vad du eller 
kommunen vill eller behöver:

Skriv så här ... hellre än så här

Betala avgiften senast den  
30 juni.

Avgiften ska vara kommunen tillhanda 
senast den 30 juni.

Vi ber dig skicka in kompletterande 
uppgifter till din bygglovsansökan. 
Använd den bifogade blanketten.

Vi begär härmed in kompletterande 
uppgifter till rubricerade ansökan om 
bygglov, enligt bifogade blankett.

Budskapet känns mer angeläget och får en personligare ton om du riktar dig direkt till 
läsaren i stället för att hon eller han ingår i en allmän massa eller ett juridiskt uttryck:

Skriv så här ... hellre än så här

Eftersom du bor på Storgatan vill 
vi informera om de åtgärder som 
kommunen planerar för att minska 
buller och föroreningar i området.

Alla som bor på Storgatan får här 
information om de åtgärder som 
kommunen planerar för att minska buller 
och föroreningar i området

Snart kan du resa även utanför länet 
på ditt färdtjänstkort. De nya reglerna 
gäller från den 1 juli.

Den som har beviljats färdtjänst har från 
den 1 juli även rätt till färdtjänstresor 
utanför länet.

Rubrikerna

Huvudrubrik
Dokumentets huvudrubrik bör så tydligt som möjligt beskriva vad texten handlar om:

Skriv så här ... hellre än så här
Inbjudan till diskussion om 
kommunalt  VA för fritidsområdet 
Skogsudden

Inbjudan

Nya regler för färdtjänst från 
1 januari Färdtjänsten

Förslag om avgift för sportfiske i 
Sportfiske i Motala ström Motala ström

Inled inte rubriken med Angående eller Beträffande. De orden fyller ingen funktion.
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Underrubriker
De flesta dokument behöver också underrubriker (mellanrubriker).

För beslutsunderlag har vi ett antal fastställda standardrubriker: Förslag till beslut, 
Beskrivning av ärendet och så vidare (se ärendehandboken).

Den sortens rubriker talar bara om vilken typ av information den efterföljande texten 
innehåller. Det är funktionsrubriker – läsaren känner igen dispositionen och kan snabbt hitta 
de olika innehållsdelarna.

När du skriver egna underrubriker är det ofta bättre att skriva så informativa rubriker som 
möjligt. En informativ rubrik sammanfattar det viktigaste budskapet i den efterföljande 
texten:

Skriv så här ... hellre än så här

Sjukfrånvaron är för hög Problembeskrivning

Det behövs fler parkeringsplatser Nuläget

Avgiftshöjning är befogad Angående avgiftshöjning

Styckena

Gör en logisk styckeindelning
Lägg inte flera fristående informationsdelar eller resonemang i samma stycke. Genom att 
dela upp i flera stycken ger du läsaren en naturlig paus för att smälta informationen.

Börja helst stycket med den viktigaste informationen, eller lägg den sist. I mitten riskerar 
den att bli skymd.

Skriv lagom långa stycken
Alltför många långa stycken gör att texten blir tung att läsa. Alltför många korta stycken 
kan upplevas som ryckigt och plottrigt. Däremot kan enstaka mycket korta stycken (en enda 
mening) användas för att framhäva viktig information.

Om du har många korta informationsdelar kanske de kan presenteras som en punktlista. Då 
blir informationen tydlig, utan att texten blir ryckig.

Knyt ihop styckena
Det är viktigt med tydliga övergångar mellan styckena för att läsaren ska kunna följa ett 
resonemang. Anknyt till föregående stycke med hjälp av ord och uttryck som binder ihop 
texten:

Exempel

Dessutom har vi … Vidare fann vi att … 

Eftersom … Som en följd av …

För det andra … Å andra sidan …

Däremot … Trots att …

Ett annat problem är … Man måste också ta hänsyn till …
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Du kan också uttryckligen syfta på det som föregående stycke handlade om:

Exempel:

Länsstyrelsen har i samråd med kommunerna och näringslivet tagit fram ett förslag till 
regionalt miljöprogram. Programmet ska omfatta tiden fram till år 2012 och ska revideras 
efter år 2008.

Förslaget till miljöprogram har en bra uppläggning, men det behöver bearbetas ytterligare. 
Bland annat …

Obs! Använd inte pronomen (hon, hennes, dem, deras, dessa och så vidare) för att syfta på 
något i föregående stycke. Läsaren ska inte behöva gå tillbaka över en styckegräns för att se 
vem, vad eller vilka du syftar på.

Meningarna

Börja med det viktiga
Långa inledningar och underordnad information (bisatser) skymmer huvudbudskapet. Börja 
därför med det viktigaste. Den underordnade informationen kan du lägga sist, eller som en 
egen mening.

Skriv så här ... hellre än så här

Miljö- och hälsoskyddskontoret 
kommer att mäta ljudnivåerna på alla 
krogar och andra uteställen där det 
spelas musik. Anledningen är att det 
har kommit in många klagomål om 
buller. 

På grund av alla klagomål om buller som 
har kommit in till kommunen kommer 
miljö- och hälsoskyddskontoret att mäta 
ljudnivåerna på alla krogar och andra 
uteställen där...

Använd en naturlig ordföljd
Krångla inte till ordföljden. Det naturliga är att huvudverbet (det ord som talar om vad 
någon gör eller vad som händer i texten) kommer tidigt i meningen.

Om huvudverbet kommer sent i meningen får hjärnan svårt att tolka sammanhanget – man 
måste gå tillbaka och läsa meningen på nytt.

Skriv så här ... hellre än så här

Personens nettoinkomst ska 
användas som underlag för 
beräkning av hemtjänstavgiften.

Som underlag för beräkning av 
hemtjänstavgiften ska personens 
nettoinkomst användas

Tänk också på att hålla ihop ord som hör ihop:

Skriv så här ... hellre än så här

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in 
till allmänt samråd om detaljplanen, 
enligt plan- och bygglagen.

Stadsbyggnadskontoret har, enligt plan- 
och bygglagen, bjudit in till allmänt samråd 
om detaljplanen

En bra kontroll är att alltid fråga sig: ”Skulle jag ha sagt så här?”
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Skriv aktivt – undvik passiva verb
En text blir lättare att tolka om läsaren direkt ser vem eller vilka som står bakom 
huvudverbets handling eller händelse: Administrativa kontoret har undersökt är till exempel 
mer lättläst än En undersökning har gjorts av administrativa kontoret. (Det passiva verbet är 
här gjorts – passiva verb har s på slutet.)

En mening – en tanke

Lägg inte för mycket information i en och samma mening och rada inte upp flera i sig 
fullständiga meningar med kommatecken emellan.

Skriv så här ... hellre än så här

Att kommunikationen fungerar 
är en förutsättning för att vi ska 
kunna bedriva verksamhet i dialog 
och samverkan. Det är i sin tur en 
förutsättning för demokratin.

Att kommunikationen fungerar är en 
förutsättning för att vi ska kunna bedriva 
verksamhet i dialog och samverkan, vilket i 
sin tur är en förutsättning för demokratin. 

Vi har tagit fram skrivmallar och 
skrivregler. Syftet är att våra 
dokument ska bli lättare att läsa.

Vi har tagit fram skrivmallar och skrivregler, 
syftet är att våra dokument ska bli lättare 
att läsa.

Variera meningslängden
En text med bara långa meningar blir tung och svårläst, särskilt om den innehåller svåra och 
långa ord. Många korta meningar gör å andra sidan att texten kan kännas hackig – det blir 
inget flyt.

Det bästa är att variera meningarnas längd så att det blir en bra rytm. Läs texten högt och 
känn efter.

Undvik extremt långa meningar (ungefär: längre än två rader).
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Kommatecken behövs ibland
Många tycker att kommateringsreglerna är svåra och avstår därför från att kommatera. 
Andra har övertolkat någon gammal regel och sätter kommatecken där de inte fyller någon 
funktion. Båda metoderna försvårar för läsaren.

I dag är det tydlighetskommatering som gäller. Det innebär att man sätter komma där det 
behövs en kort paus eller där meningen annars skulle kunna missuppfattas. Många gånger 
är kommateringen en bedömningsfråga, men det finns några regler att hålla sig till:

• Sätt komma vid uppräkningar: anställda, förtroendevalda och medborgare.

• Sätt komma runt inskjutna tillägg där den övriga meningen går att läsa fristående om 
man plockar bort tillägget: Lena Larsson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 
hade kallat till krismöte.

• Obs! Se upp med som-satser och att-satser. De är ofta nödvändiga tillägg – om man 
tar bort dem blir resten av meningen ofullständig. Prova själv i det här exemplet: 
Den undersökning, som kontoret genomförde under våren, visade att efterfrågan på 
seniorboende kommer att öka. (Här ska alltså kommatecknen tas bort.)

• Sätt komma mellan huvudsatser som samordnas i samma mening: Han hade läst alla 
underlagen, och besluten var inte svåra att ta. (Utan kommatecken skulle läsarens 
första tolkning kunna bli ”Han hade läst alla underlagen och besluten”.)

• I meningar med dels … dels, ju … desto, ju … ju och än … än är det praxis att sätta 
kommatecken före det andra ledet: Undersökningen består dels av enkätfrågor, dels 
av intervjuer.

• Mer detaljerade anvisningar och fler exempel finns i Svenska skrivregler.

• En huvudsats är ett yttrande som kan utgöra en egen, fullständig mening. 
Huvudsatser kan samordnas med bindeord (och, men, eller).
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Punktlistor – för uppräkningar och överskådligare text
Uppräkningar blir tydligare om du skriver dem i en punktlista i stället för i löpande text.

Olika villkor, alternativ, moment och liknande blir lättare att ta till sig om de struktureras 
och presenteras i punktform.

En punkt kan bestå av ett enstaka ord, en del av en mening (fras, sats) eller en eller flera 
fullständiga meningar.

Punkterna kan markeras på olika sätt, punkter, tankstreck, siffror eller bokstäver. Här är 
några skrivregler för punktuppställningar (se också Svenska skrivregler):

• Om punkterna är fullständiga meningar ska de skrivas med stor begynnelsebokstav 
och avslutas med punkt. Annars bör du använda liten begynnelsebokstav och bara 
avsluta den sista punkten i listan med punkt.

• Texten som inleder punktlistan avslutas med kolon om inte texten i punkterna är en 
direkt fortsättning på inledningen.

Exempel

Våra mål är att:

• kommunens dokument ska bli mer lättlästa

• medborgarnas förtroende för oss ska öka. 

Våra mål:

• Kommunens dokument ska bli mer lättlästa.

• Medborgarnas förtroende för oss ska öka.

• Punkterna bör ha en enhetlig språklig form.

Ta bort tomma ord
Granska också hur du har framfört informationen. Ofta innehåller meningarna tomma ord 
som kan strykas utan att budskapet ändras:

Exempel (stryk parentesen)

• Det finns ett stort behov av (att göra) insatser i miljonprogramsområdena.

• Varje klass består av 25 (stycken) elever.

• Kommunen har tecknat ramavtal med tre leverantörer. (De aktuella) avtalen gäller i 
två år.

Se upp med ”tårta på tårta”-uttryck. Många läsare retar sig på sådana sammanblandningar:

Skriv så här ... hellre än så här

Undersökningen kom bland annat 
fram till a, b och c.

Undersökningen kom fram till a, b 
och c med mera.

Undersökningen kom bland annat fram till 
a, b och c med mera 

Underskottet berodde på ...

Orsaken till underskottet var.

Orsaken till underskottet berodde på …

...



 



 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-20 
Dnr 

KS 2019/000629 

  

 

Utbetalning av partistöd för 2020  

Beskrivning av ärendet 

Enligt Mörbylånga kommuns reglemente för lokalt partistöd ska fullmäktige 

varje år fatta beslut om utbetalning av partistöd för innevarande år.  

Partistödet består av grundstöd och mandatstöd och är kopplat till 

prisbasbeloppet     

Beslutsunderlag 

Reglemente för lokalt partistöd. 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2020     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Grundstödet ska betalas ut till alla partier som är representerade i 

fullmäktige, vilket för närvarande är åtta partier. Dessa åtta partier delar då 

lika på den summa som utgörs av 1,3 gånger prisbasbeloppet.  

Mandatstödet, som är den summa som utgörs av 5,4 gånger prisbasbeloppet, 

betalas ut för varje mandat som det finns en vald ledamot fastställd för. 

Beräkningen görs utifrån situationen i fullmäktige den 10 januari varje år, 

vilket för 2020 innebär att mandatstödet ska betalas ut för 45 mandat.  

 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inga av perspektiven i kommunstyrelsens 2 § påverkas av beslutet.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Det lokala partistödet för 2020 fastställs till 7 686 kronor i grundstöd till 

varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och till 5 676 

kronor i mandatstöd för varje mandat som det finns en vald ledamot 

fastställd för. Mandatstödet ska för 2020 betalas ut för 45 mandat.  

2. Partistödet för 2020 ska fördelas enligt följande. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-02-20 
Dnr 

KS 2019/000629 
Sida 

2(2) 
 

 

Parti   Mandat Summa stöd   

Socialdemokraterna  13 mandat 81 474 kronor 

Moderaterna   11 mandat 70 122 kronor 

Centerpartiet   9 mandat 58 770 kronor 

Sverigedemokraterna  6 mandat 41 742 kronor 

Kristdemokraterna  2 mandat 19 038 kronor 

Vänsterpartiet  2 mandat 19 038 kronor 

Liberalerna   1 mandat 13 362 kronor 

Miljöpartiet   1 mandat 13 362 kronor 

     

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Andreas Norman 

Controller 

Fattat beslut expedieras till: 

Berörda parter 

Ekonomi 

 




