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Inriktningsbeslut för digital ärendehantering  
Beskrivning av ärendet 
Mörbylånga kommun är i en övergångsfas i sin digitaliseringsprocess. I 
nuläget utförs dubbelarbete eftersom ärenden och handlingar existerar både 
analogt och digitalt. Med detta inriktningsbeslut väljer kommunen ett 
konsoliderat arbetssätt för framtiden.     

Beslutsunderlag 
Skrivelse, daterad den 17 augusti 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 augusti 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Förslag till beslut innebär att de pappershandlingar som inkommer till 
kommunen i större utsträckning än idag skannas in till den digitala akten. 
Endast pappershandlingar där originalen måste finnas i pappersform bevaras 
i pappersakt. De digitala handlingar som inkommer till kommunen eller 
upprättas i kommunen bevaras i den digitala akten men skrivs inte längre ut. 
Sammanfattningsvis innebär det att den digitala akten kommer att vara 
komplett och innehålla alla handlingar i ett ärende, medan den analoga akten 
inte kommer vara komplett utan endast innehålla handlingar som inkommit i 
pappersformat som av juridiska skäl måste bevaras i pappersform. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Det enda rimliga alternativ till förslag till beslut som förvaltningen ser är ett 
avslag. 
Ett avslag innebär att dubbelarbetet fortsätter och att administrativa 
arbetsuppgifter kommer vara onödigt belastade. Såväl registratur, som 
handläggare, behöver en tydlig riktning att gå i (digitalisering eller inte) när 
det kommer till arbetsprocesser för att kunna effektivisera sitt arbete.  
Att backa till helt analoga arbetssätt är inte möjligt med tanke på samhällets 
utveckling.    

Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens bestämmelser om 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslag till beslut påverkar perspektivet arbetsmiljö i positiv riktning genom 
att dubbelarbete minskar. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Samtliga handlingar som upprättats eller inkommit digitalt ska 

bevaras digitalt. Det innebär att de inte skrivs ut till analog akt. 
2. Samtliga handlingar som upprättats eller inkommit analogt ska, 

bortsett från vissa undantag, skannas och bevaras i digitalt. 
Pappershandlingar som av juridiska skäl måste finnas i analogt 
original, ska bevaras i pappersakt. 

3. Beslutet gäller kommunens allmänna handlingar och tillhörande 
ärenden som öppnats från och med den 1 januari 2021.  

4. Skanning får frångås i de fall en handling är mycket omfattande, 
inbunden eller där formatet inte lämpar sig för skanning. 

5. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att verkställa detta 
beslut enligt dokumentet ”Övergång till digital ärendehantering” för 
styrelsen och alla nämnder samt ta fram underlag för att besluta om 
informationshanteringsplan med gallringsrutiner. Beslut behöver 
fattas i varje nämnd före 1 januari 2021. 

6. Punkterna 1-5 beslutas även för övriga nämnder med stöd av 
bemyndigandet i KS reglemente §§1, 9. 

     

Charlotta Rasmusson 
Administrativ chef 

Sam Samuelsson 
Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Kommundirektören 
Kommunarkivet 
Samtliga arkivansvariga 
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Övergång till digital ärendehantering 

Bakgrund 

Mörbylånga kommun anslöt sig till kommunalförbundet Sydarkivera den 1 
januari 2019. Sydarkivera är arkivmyndighet för det digitala slutarkivet. 
Slutarkivet är ett e-arkiv för förbundsmedlemmar. Det analoga slutarkivet 
finns kvar hos kommunen med kommunstyrelsen som arkivmyndighet. 

Allmänna handlingar ska enligt lag bevaras i ursprungligt skick. Oavsett 
format och framställningsmetod är det den inkomna eller upprättade hand-
lingen i ursprungligt skick som myndigheten är ålagd att bevara, vårda och 
tillhandahålla. Rätten till insyn enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
(1949:105) förutsätter att handlingarna bevaras i ursprungligt skick, dvs. att 
de bevaras med det innehåll de hade i det ögonblick då de kom in till 
myndigheten eller upprättades där. I annat fall finns endast avbilder/kopior 
av de ursprungliga handlingarna att ta del av.  

När traditionella pappersrutiner i allt högre grad ersätts med elektronisk 
dokument- och ärendehantering får bestämmelserna i arkivförfattningarna 
om hur handlingar ska framställas, förvaras och skyddas stor betydelse. 
Behovet av att bevara handlingar i ursprungligt skick, måste beaktas redan 
vid planering för nya system och e-tjänster. Hela processen för att hantera 
allmänna handlingar på ett rättssäkert sätt behöver säkerställas. För att få 
gallra, dvs förstöra handlingen i det ursprungliga skicket krävs ett 
gallringsbeslut från respektive nämnd.  

E-arkiv 

I Sydarkiveras e-arkiv kan kommunens digitala allmänna handlingar 
bevaras, bland annat de diarieförda handlingarna. För kommunens arkiv-
eringsprocess innebär det att kommunen ska använda Sydarkiveras mall för 
informationshanteringsplan VerkSAM. Mallen utgår från ett givet klassifi-
ceringsschema som redovisar en översiktlig beskrivning av verksamhets-
områden och huvudprocesser eller arbetsflöden. VerkSAM innehåller 
handlingstyper och säkerhetsklassning av informationsmängder samt 
hanteringsanvisningar för gallring och bevarande. 
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Nuläge 

Idag arbetar Mörbylånga kommun i delvis digitala ärende- och nämnd-
processer och arkivering sker av både pappersakter och digitala ärendeakter. 
I kommunens dokument- och ärendehanteringssystem registreras handlingar, 
både inkommande, utgående och upprättade. Inkommande pappershand-
lingar skannas och kopplas digitalt till ärendet. Förutom att de digitalt 
inkomna och upprättade handlingarna kopplas digitalt i ärendehanterings-
systemet, skrivs de även ut på papper och läggs till pappersakten. Genom bra 
arbetsprocesser och möjligheten till digitalt bevarande över tid (e-arkiv) 
finns förutsättningarna för att upphöra med dubbla bevarande av ärendeakter 
och enbart arkivera de digitala ärendeakterna. Undantag finns ur ett rättsligt 
perspektiv för vissa handlingstyper som kräver egenhändigt undertecknande. 
Dessa handlingar kommer även fortsättningsvis arkiveras i pappersform, 
dock kommer de att finnas digitalt inskannade och kopplade till ärenden i 
dokument- och ärendehanteringssystem. 

Möjligheter 

Förändringarna innebär en möjlighet till löpande verksamhetsutveckling och 
kvalitetsförbättringar som syftar till att uppnå en helt digital ärendekedja. 
Detta innebär i förlängningen en effektivare administration. Dessutom 
minskar pappersförbrukningen som ett led i miljöarbetet, sårbarheten 
minskar i vissa delar och möjligheten att söka ärenden och handlingar ökar.  

Övergången till digital ärendehantering kommer att ske successivt under ett 
antal år. Det handlar både om att bygga upp interna rutiner för ärendehan-
teringen, utreda de juridiska förutsättningarna samt säkerställa att bevarandet 
av den digitala informationen kan ske på ett rättssäkert och informations-
säkert sätt. Det nya arbetssättet är tänkt att vara infört till årsskiftet. 

Undantag 

De pappershandlingar som även fortsättningsvis ska finnas kvar på papper 
ska också skannas in och tillföras den digitala akten. Hanteringen av 
pappershandlingar ska framgå av interna rutiner.  

Vissa typer av handlingar är undantagna från detta inriktningsbeslut. 
Undantagna handlingar är: 

 Handlingar till skydd för Sveriges säkerhet. Hanteras på ett speciellt 
sätt. 

 Analogt undertecknade avtal och dokument. Skannad kopia ska 
finnas i dokument- och ärendehanteringssystemet. 

 Dokument med formkrav. Skannad kopia ska finnas i dokument- och 
ärendehanteringssystemet. 

De handlingar som är mycket omfattande, inbundna eller där formatet inte 
lämpar sig för skanning ska hanteras på ett sådant sätt som möjliggör att den 
digitala akten är så komplett som möjligt. Rutiner för detta ska tillämpas av 
registraturen. 
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Köpekontrakt Björnhovda 25:2  
Beskrivning av ärendet 
Mörbylånga kommun säljer del av den kommunala fastigheten Björnhovda 
25:2 på Hållbar plats i Färjestaden till Multibygg Partner i Kalmar AB, som 
till övervägande del ägs av LW Fastigheters koncernbolag Såmab 
Förvaltnings AB. Bolaget har för avsikt att bebygga fastigheten med cirka 70 
hyresrätter.     

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt, daterat den 27 augusti 2020.  
Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Exploateringen verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling och 
särskilt 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 
Ärendet påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Köpekontraktet godkänns. 
2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

Fredrik Wermelin 
Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 
Mark- och exploateringsstrateg 

Fattat beslut expedieras till: 

Multibygg Partner i Kalmar AB, Verkstadsgatan 39, 392 39 Kalmar 
Mark-och exploatering 
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Säljare Mörbylånga kommun org.nr. 212000-0704 
Trollhättevägen 4  
386 80 Mörbylånga 

Köpare Multibygg Partner i Kalmar AB (559257-8925) 
Verkstadsgatan 39 
392 39 Kalmar 

Fastighet del av fastigheten Björnhovda 25:2 (”Fastigheten”) 

§ 1 Överlåtelseförklaring 
Säljaren överlåter genom detta köpekontrakt härmed till köparen cirka 8 300 
kvadratmeter av Fastigheten Mörbylånga Björnhovda 25:2 (nedan kallad 
Fastigheten). Fastighetens läge och omfång framgår av bifogad karta, se 
bilaga 1. 
Köparen förvärvar fastigheten i syfte att bebygga den med 70 stycken 
hyresrätter. 

§ 2 Köpeskilling 
Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till tremiljoner kronor  
(3 000 000 kronor). 

§ 3 Betalning av köpeskilling 
Köparen betalar kontant till säljaren hela beloppet enligt § 2 på 
tillträdesdagen. 

§ 4 Tillträde 
Köparen ska tillträda fastigheten senast 15 september 2021, förutsatt att 
följande villkor är uppfyllda: 

• Fastighetsbildning enligt § 7 har vunnit laga kraft. 

• Bygglov enligt § 9 har beviljats och vunnit laga kraft. 
Den sålunda bestämda dagen kallas tillträdesdagen. 
Om parterna så överenskommer kan ovanstående villkorstider förlängas om 
särskilda skäl föreligger. I sådana fall ska ett tilläggsavtal tecknas. 
Vid förlängning ska köpeskillingen räknas upp med konsumentprisindex 
(KPI) för april 2020. KPI med basår 1980 används vid 
uppräkningen. Detta innebär att köpeskillingen kommer att fastställas utifrån 
KPI för dagen för förlängningen. 
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§ 5 Återgångsvillkor 
Detta köp är villkorat av att Lantmäteriet godkänner avstyckningen i 
kommande förrättning. I det fall Lantmäteriet avslår ansökan om 
avstyckning ska köpet återgå i sin helhet och erlagd köpeskilling återgå till 
köparen. 

§ 6 Hävningsrätt och skadestånd 
Säljaren har rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal för de fall 

• Bygglov inte beviljats enligt § 9 senast 15 april 2021 

• Köparen ej senast på tillträdesdagen betalar köpeskillingen i dess 
helhet. 

Köparen kan innan tillträde häva detta avtal om köparen inte erhåller 
nödvändiga bygglov och marklov eller om köparen bedömer att det 
saknas andra förutsättningar för att starta projektet. 

§ 7 Avstyckning 
Säljaren ansöker om och bekostar avstyckning. Köparen biträder ansökan om 
avstyckning genom undertecknande av detta köpekontrakt. 

§ 8 Rådighet 
För fastigheten gäller Detaljplan för del av Björnhovda 25:2, hållBARplats 
Järnvägsgatan. 

§ 9 Byggnadsskyldighet  
Köparen ska uppföra byggnader i enlighet med bifogade skisser, se bilaga 2 
på Fastigheten inom 24 månader från tillträdesdagen. Byggnadsskyldigheten 
anses uppfylld när Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga Kommun 
lämnat slutbesked. 
Köparen är berättigad till skälig förlängning av tiden för 
byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på 
omständigheter som köparen inte haft möjlighet att råda över. Köparen ska i 
god tid begära förlängning hos säljaren. Om säljaren inte anser orsaken till 
förlängningen skälig upphör rätten till förlängning. 

§ 10 Krav på medgivande vid överlåtelse  
Intill dess köparen har fullgjort sina skyldigheter enligt § 9 har köparen inte 
rätt att överlåta hela eller del av Fastigheten utan säljarens skriftliga 
medgivande. Köparen får i sådana fall inte heller genom fastighetsreglering 
låta Fastigheten regleras in i annan fastighet, avstycka någon del från 
Fastigheten, klyva eller sammanlägga Fastigheten. Säljaren kan ge sitt 
skriftliga medgivande om särskilda skäl föreligger. 
 

§ 11 Räntor, skatter, avkastning m.m. samt andra kostnader 
förenade med köpet 
Räntor, skatter och andra avgifter för Fastigheten av vad slag de må vara ska 
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betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före 
tillträdesdagen, och för tiden från och med tillträdesdagen av köparen.  
Lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningskostnader förenade med köpet 
ska betalas av köparen ensam. Köparen ska även stå för samtliga andra 
kostnader som är förenade med köpet. Det innebär att köparen står för 
anläggningsavgift för anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten, el, 
fjärrvärme, bredband, telefoni med mera. 
§ 12 Faran för Fastigheten 
Säljaren står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före 
tillträdesdagen. Faran ligger på köparen om Fastigheten inte tillträds på 
grund av köparens dröjsmål.  

§ 13 Säljarens garantier 
Garantierna avser omständigheter och förhållanden per denna dag och fram 
till tillträdesdagen om inget annat anges eller framgår av omständigheterna. 
Säljaren lämnar inga garantier utöver vad som uttryckligen framgår av detta. 
Säljaren påtar sig inte heller i övrigt något ansvar.  
Säljaren garanterar:  

• att säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten 

• att Fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar 
och att säljaren ej heller ingivit eller före tillträdesdagen kommer att 
inge ansökan om sådan inteckning i Fastigheten 

• att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några servitut, 
nyttjanderätter eller andra belastningar. 
 

§ 14 Servitut, nyttjanderätt, gemensamhetsanläggningar 
Fastigheten belastas inte av några rättigheter 

§ 15 Ansvar för genomförande av kvartersmark 
Köparen ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder 
på kvartersmark inom Fastigheten. Fastigheten ska bebyggas i enlighet med 
detaljplanen (§ 8). 
Köparen bekostar samtliga projekterings- och utredningskostnader som 
krävs för Fastigheten. Köparen bekostar också avgifter för bygglov och 
eventuella övriga lov som krävs. 

§ 16 Tillgång till fastigheten 
Köparen får inte vidta några markarbeten eller andra åtgärder på Fastigheten 
före tillträdesdagen om inte säljaren skriftligt godkänt detta. Köparen ska 
återställa alla otillåtna åtgärder om köpet inte fullföljs eller om köpet hävs. 
Fastigheten ska vara återställd senast sex månader efter att köpet hävts. Om 
köparen inte återställer marken inom denna tid har säljaren rätt att, efter 
uppmaning till köparen, återställa marken på köparens bekostnad. 
 

§ 17 Friskrivning från ansvar för fel 
Fastigheten säljs i befintligt skick. 
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Köparen har beretts möjlighet att undersöka Fastigheten och avstår härmed 
med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller 
brister i Fastigheten. 
Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund 
av fel i Fastigheten med undantag för eventuella brister i vad säljaren särskilt 
anger i § 13. 
 
§ 18 Godkännande av kommunstyrelsen 
Detta avtal gäller under förutsättning av lagakraftvunnet godkännande från 
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun. Om ett sådant godkännande inte 
lämnas är inte köparen berättigad till skadestånd. 

§ 19 Jordabalken  
I övrigt gäller vad i 4 kap. jordabalken eller i lag stadgas om köp av fast 
egendom.  

 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 
 
Mörbylånga den________   ________den____________ 
För Mörbylånga kommun  För Multibygg Partner i Kalmar AB 
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
.............................................. ...........................................  
Ann Willsund   Namnförtydligande  
Kommundirektör 
 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Plankarta över aktuell del av Björnhovda 25:2, daterad 2020-08-21. 
Bilaga 2 Förslag till byggnation, daterad 2020-08-21. 
Bilaga 3 Företagsbeskrivning, daterad 2020-08-27. 
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Företagsbeskrivning   2020-08-27 

Vi kommer att köpa fastigheten i ett nystartat bolag som vi brukar och detta bolag Multibygg Partner 
AB (org.nr: 559257-8925) kommer att ägas av Såmab Förvaltnings AB och några mindre intressenter. 
Såmab Förvaltnings AB är koncernmoderbolaget till alla LW fastigheters fastigheter. Vi använder dock 
inte Såmab som arbetsnamn utan nedan följer en beskrivning av oss:  
 

LW Fastigheter är samlingsnamnet för ett tjugotal bolag som äger 
och förvaltar lokaler, bostäder och samhällsfastigheter om cirka 150 
000 kvadratmeter. 
Som en betydande lokal aktör deltar bolaget aktivt i Kalmars stadsutveckling. 

Bolaget har under senare år främst expanderat genom nyproduktion med bland annat det moderna 
vårdboendet Berga Backe, höghusen i kvarteret Hjortronet och den prisbelönta kontorsfastigheten 
Svensknabben 10. 

En tydlig strategi är att verka enbart i Kalmar med omnejd vilket ger en stark lokalförankring. En 
ägare och en liten effektiv organisation ger korta beslutsvägar och smidiga processer. Detta 
tillsammans med gedigen erfarenhet i branschen är några av de fördelar som vi erbjuder som 
hyresvärd. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

Kenneth Per-
Gunnar Olsson 
2020-08-25 
11:08:28 

PER-OLOV 
JOHANSSON 
2020-08-25 
11:18:47 

   

 

§ 84 Dnr KTN 2020/000276  

Samarbetsavtal - Ölands Museum Himmelsberga 
Sammanfattning av ärendet 
Mörbylånga kommun önskar upprätta ett samarbetsavtal med Ölands 
Museum Himmelsberga. 

Beslutsunderlag 
Avtalsutkast, daterad den 27 juli 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juli 2020. 

Förslag till beslut på mötet 
Ordförande yrkar att nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla yrkandet 
och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 
1. Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
_____ 
 
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsverksamheten 
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Samarbetsavtal - Ölands Museum Himmelsberga 

1 Parterna 
Organisation 

Mörbylånga kommun 
Organisation 

Ölands Museum Himmelsberga 
Adress 

386 80 Mörbylånga 
Adress 

 
Organisationsnummer 

212000-0704 
Organisationsnummer 

 

2 Kontaktpersoner 
Mörbylånga kommun: Eleonor Rosenqvist, kultur- och fritidschef 

0485-472 93 
Eleonor.Rosenqvist@morbylanga.se 

Ölands Museum 
Himmelsberga: 

Julius Winberg Sääf, verksamhetschef  
0485-56 10 22 
julius.saaf@olandsmuseum.com 

3 Avtalstid 
Avtalstiden är år 2020.  
Avtalet kan förlängas med 1 år i taget om båda parterna är överens. En sådan 
överenskommelse ska vara skriftlig och upprättad innan avtalstidens utgång.  

4 Villkor 
Kommunen förbinder sig att inom 30 dagar från varje avtalsperiods början 
eller från undertecknande betala ut ett belopp av 75 000 kronor till 
föreningen. 
Föreningen förbinder sig att: 

 Satsa på och utveckla museets barn- och ungdomsverksamhet 

 Lyfta fram och visa museets konst- och föremålssamlingar 
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 Utveckla samarbetet med Ölands skördefest och Öland Spirar 

 Utveckla samarbetet med Världsarvet 

 Utveckla samarbetet med Eketorps borg 
Verksamheten ska vara av god kvalité och öppen för alla. 
I all marknadsföring ska framgå att verksamheten bedrivs med stöd av 
Mörbylånga kommun. 
Föreningen ska till kommunstyrelsen lämna verksamhetsplan, 
verksamhetsberättelse samt bokslut. Om föreningens verksamhet förändras 
ska detta omedelbart meddelas Mörbylånga kommun. 

5 Avtalets upphörande 
Båda parterna äger rätt att säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. 
Avtalet kan inom gällande avtalsperiod ersättas av ett annat samarbetsavtal. 
Det ersättande avtalet ska vara skriftligt och ha början av sin avtalsperiod 
inom detta avtals gällande avtalsperiod. När det ersättande avtalet börjar sin 
avtalstid upphör detta avtal att gälla. 

6 Underskrift 
För Mörbylånga kommun 
 
Datum: ……………………….. 
 
 
………………………………… 
Matilda Wärenfalk 
Kommunalråd 

För Ölands Museum Himmelsberga 
 
Datum: ……………………….. 
 
 
………………………………… 
Julius Winberg Sääf 
Verksamhetschef 

 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
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Tjänsteskrivelse - Samarbetsavtal - Ölands Museum 
Himmelsberga  
Beskrivning av ärendet 
Mörbylånga kommun önskar upprätta ett samarbetsavtal med Ölands 
Museum Himmelsberga.     

Beslutsunderlag 
Avtalsutkast, daterad den 27 juli 2020. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juli 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Ölands hembygdsförbund utgör en samlad kraft för öns 16 betydelsefulla 
hembygdsföreningar. Hembygdsföreningarna i kommunen svarar för en 
omfattande kulturell verksamhet.  
Ölands museum Himmelsbergas strävan att göra en del av Ölands kulturarv 
tillgängligt är viktig och kulturarvet är en viktig del för Ölands utveckling. 
Mörbylånga kommun ser därför Himmelsberga som en öländsk 
angelägenhet. Förvaltningen vill gärna ha ett nära samarbete med Ölands 
museum Himmelsberga och andra aktörer för att tillsammans lyfta det 
öländska kulturarvet. En gemensam museal verksamhet tillsammans med 
Borgholms slott, Eketorps borg och Himmelsberga ser kommunen som ett 
mål.  
Ölands museum Himmelsberga har genom åren varit samarbetspartner i flera 
återkommande evenemang, så som Öland spirar, Skördefesten, 
Julmarknaden, Stormaktspelet, Midsommardagen, Folkmusikdagen samt 
Hantverksdagarna. Ölands museum Himmelsberga har som målsättning att 
museet ska vara en relevant mötesplats för det levande kulturlivet och 
samtidigt en motor för diskussioner kring det historiska och dess relevans för 
nutid och framtid. Himmelsberga anser att avsaknaden av samsyn mellan 
kommunerna är ett ständigt hinder för fortsatt utveckling. Museet ser i en 
förlängning att ett långsiktigt bidrag skulle möjliggöra att verksamheten 
säkert kan fortsätta på den inslagna linjen.   

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Utkast till samarbetsavtal godkänns inte. 
Om utkast till avtal inte godkänns är det lämpligt att nämnden lämnar en 
motivering för varför. Det skulle exempelvis kunna vara att frågan berör 
båda Ölandskommunerna och därmed bör hanteras av Ölands 
Kommunalförbund.  
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Kommunikation av förslaget till beslut 
Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Förslag till beslut bedöms inte påverka något av perspektiven i 
kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Utkast till samarbetsavtal godkänns.    

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Annika Nerfont Zadig 
Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Kultur- och tillväxtnämnden 
Kultur och fritid 
 
 



 

 
 

 
 
Hållbar utveckling 
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Remiss - Förslag till ny renhållningsordning för KSRR 
2021 - 2028  
Beskrivning av ärendet 
Mörbylånga kommun har fått förslag till nya avfallsföreskrifter för 
Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) på remiss. Förslaget i remissen 
rör en uppdatering av KSRR:s nuvarande avfallsföreskrifter 2015-2022. 
KSRR är ett gemensamt kommunalförbund för Mörbylånga, Kalmar, Nybro, 
Oskarshamn och Torsås kommuner och har ansvaret att samla in och 
behandla hushållsavfall. KSRR:s avfallsföreskrifter är gällande i alla 
medlemskommuner.     

Beslutsunderlag 
Förslag till nya avfallsföreskrifter 2021-2028 för KSRR 
Missiv reviderad kungörelse för ny renhållningsordning 
Yttrande, daterat den 25 augusti 2020 
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 augusti 2020 
     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 
Enligt miljöbalken 15 kap. måste varje kommun ha en 
renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om 
avfallshantering. KSRR ansvarar för insamling och behandling 
av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 
Oskarshamn och Torsås kommuner och därmed även för 
upprättandet av en renhållningsordning. Samtliga 
medlemskommuner i kommunalförbundet KSRR kommer att 
omfattas av de nya avfallsföreskrifterna och kommer att behöva 
anta dem som sina egna.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 
Förvaltningens bedömning är att det saknas alternativa förslag 
till beslut. 

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

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 
Avfallsföreskrifterna har bäring på flertalet parametrar, främst folkhälsa, 
trygghet och säkerhet och arbetsmiljö. 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-08-25 

Dnr 
KTN 2020/000363 

Sida 
2(2) 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Nämnden antar yttrandet som sitt eget.      

Peter Marklund 
Näringslivschef 

Thérese Lindquist 
Miljö- och klimatstrateg  

Fattat beslut expedieras till: 

Miljö- och klimatstrateg 
Näringslivschef 
Samhällsbyggnadschef 
info@ksrr.se (senast den 9 oktober 2020) 
 
 

mailto:info@ksrr.se


 

 
 
Mörbylånga kommun 

Webbplats 
www.morbylanga.se 

E-post 
kommun@morbylanga.se 

Organisationsnr 
212000-0704 

Postadress 
386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 
Trollhättevägen 4 
 

Telefon 
0485-470 00 vx 

 
 

Bankgiro 
991-1876 
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Remiss - Förslag till nya avfallsförskrifter för KSRR 
2021-2028 

Sammanfattning 
Mörbylånga kommun anser att föreskrifternas innehåll som helhet är 
relevant och aktuellt. Textlayouten med kolumner under rubrikerna behöver 
ändras till en kolumn för att läsbarheten ska öka och materialet behöver 
generellt klarspråksgranskas, föråldrade uttryck används frekvent och 
inkonsekvent. 

Beskrivning av ärendet 
Mörbylånga kommun har ombetts av KSRR att lämna 
synpunkter på remissförslaget Nya avfallsföreskrifter 2021-2028 
för KSRR. Förslaget i remissen rör en uppdatering av KSRR:s 
nuvarande avfallsföreskrifter 2015-2022. Kalmarsundsregionens 
renhållare (KSRR) är ett gemensamt kommunalförbund för 
Mörbylånga, Kalmar, Nybro, Oskarshamn och Torsås 
kommuner och har ansvaret att samla in och behandla 
hushållsavfall. KSRR:s arbete styrs av renhållningsordning 
2015-2022 för KSRR som består av en avfallsplan och 
avfallsföreskrifter.  

Förvaltningens generella synpunkter 
Yttrandet har sammanställts av en mindre arbetsgrupp bestående av Thérese 
Lindquist, miljö- och klimatstrateg och Charlotta Lindeborg, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör. Verksamheter som berörs av föreskrifterna har getts 
möjligheten att komma med synpunkter till arbetsgruppen. Inga synpunkter 
har skickats in. Nedan lämnas förslag och kommentarer till hur 
avfallsföreskrifterna kan utvecklas. 

Generell information bör skrivas i inledningen 

I flera paragrafer hänvisas det till Avfalls Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen” och KSRR:s skrift ”Gör rum för en hållbar 
avfallshantering” och vi anser att det är generell information och bör därför 
skrivas i föreskrifternas inledning med tillhörande information om när 
skrifterna lämpligen används.  
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Förbättra läsbarhet och tydlighet 

Mörbylånga kommun anser att materialet behöver ses över så att enkelt och 
begripligt språk så kallat ”klarspråk” används löpande i materialet. 
Ålderdomliga språkbruk används på flera ställen i texten som till exempel 
åligger fastighetsägare, anmodan, erforderliga, ej, behövlig, tillse, skall. För 
att texten ska bli begripligare skriv i stället fastighetsägare ska, be eller 
uppmana, nödvändig, inte, som behövs, se till, ska och så vidare.  

Rubriksättningar innehåller paragrafsiffror vilket ger ett rörigt intryck. Vi 
föreslår att rubrikerna endast beskriver innehållet i de paragrafer som följer 
och att paragrafsiffror endast redovisas under respektive rubrik.  

Texten i paragraferna skrivs i två kolumner på så vis att det inte är tydligt om 
styckena ska läsas uppifrån och ned eller från vänster till höger. För att öka 
läsbarheten bör texten skrivs i en kolumn. 

Under flera paragrafer upplevs texten som lång och onödigt krånglig att 
referera till i text eftersom paragraferna följs av många textstycken. 
Textstycken bör avgränsas med punkter eller siffror. För att ytterligare 
förbättra läsbarheten kanske vissa paragrafer med mycket text kan delas upp 
i fler paragrafer? 

Övriga synpunkter på innehållet 
Nedan följer ett urval av detaljsynpunkter på texten. 

Definitioner (s.4-5) 

Mörbylånga kommun är positiv till att relevanta termer och begrepp 
förklaras och har några funderingar och förslag på förbättringar. Dessa 
definitioner kommenteras nedan. 

- Under medlemskommuner står endast fem medlemskommuner med 
och vi funderar på om de nya kommunerna som träder in i 
kommunalförbundet vid årsskiftet lämpligen bör stå med eller om 
detta revideras vid ett senare tillfälle?   

- Definitionen av grovavfall skulle förtydligas om texten 
kompletterades med ett par exempel som trasiga möbler eller kyl och 
frys eller dylikt. Definitionen av restavfall är mycket tydlig eftersom 
flera exempel ges på vad som inte är restavfall.  

- Under farligt avfall hänvisas det till en upphävd paragraf, 12§ i 
avfallsförordningen. Samtliga laghänvisningar i materialet bör ses 
över så att de är aktuella.  

- Under kommunalt avfall föreslår vi att det bör nämnas att det 
motsvarar det tidigare begreppet hushållsavfall eftersom det är ett 
väletablerat begrepp som skulle leda till ökad förståelse för vad som 
avses med kommunalt avfall.  
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Rubriksättning 7 § producenternas ansvar (sid.6) 
Under rubriken inleds avsnittet med en text (om producentansvar) som inte 
finns i andra delar av dokumentet. Det kan upplevas som att texten saknar en 
paragrafsiffra.  
 
11 § (sid. 7) 
Vad man menar är fastighetsägarens ansvar och vad hen ska göra behöver 
här förtydligas. Meningen är formulerad som att fastighetsägaren ska sortera 
ut avfall och så ska det vara avskilt från annat avfall men vad menas med det 
andra avfallet? Och vad syftar ”detsamma” på i sammanhanget?  
 
12 § (sid.8) 

För att förtydliga bestämmelsen bör det i paragrafen specificeras vilka 
avfallsfraktioner det gäller eller förslagsvis hänvisa till en annan paragraf där 
fraktionerna framgår. 
 
Bild illustration (sid.9) 

Bild illustrationen för anläggande av avfallsutrymmen för kärl är mycket bra 
och tydliggör bestämmelserna i 17 §. 
 
17.1-17.4 §§ anläggande (sid.9) 

Samtliga paragrafsiffror under rubriken anläggande bör skrivas som hela tal i 
stället för 17.1-17.4 eftersom det konsekvent används heltal för resterande 
paragrafer. Rubriken ramar ensamt in de efterföljande paragraferna väl och 
det är tillräckligt tydligt att de tillhör samma avsnitt. 
17.4 § är ett exempel på en paragraf som innehåller mycket text och bör 
avgränsas med punkter eller siffror eller delas in i flera paragrafer för att öka 
läsbarheten men också för att underlätta referering av texten.   
 
18 § (sid.12) 

I första stycket bör det förtydligas att det är behållaren som ska vara 
tillgänglig till kl. 22.00 och inte fastighetsägaren.  
 
19 § (sid.12) 

I rubriksättningen till 19 § omnämns även 20 § men paragraferna tillhör inte 
samma avsnitt. I sjunde stycket upprepas bestämmelser gällande maximalt 
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkten för 
tömning. Detta nämns under 17.4 § tredje stycket.  
 

20 § (sid.13) 

Mörbylånga kommun är positiva till den nya paragrafen i föreskrifterna om 
att sluttömning ska ske när befintlig anläggning tas ur bruk men det bör 
förtydligas var sluttömning ska beställas. 

För 20 § samt 21-22 §§ skrivs paragraftecknet före siffran i stället för efter 
som konsekvent skrivs för resterande paragrafer.  
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26 § (sid.14) 

Förkortningen BDT-brunnar bör skrivas ut som brunnar för bad, disk och 
tvättvatten för att paragrafen ska bli tydlig och enkel att förstå. 
 

29 § (sid.15) 

Andra stycket bör formuleras om för att det ska bli särskilt tydligt att hänsyn 
behöver tas till lokala hälsoskyddsföreskrifter om det är tillåtet att elda 
trädgårdsavfall men även om det eventuellt krävs en anmälan eller finns 
särskilda bestämmelser för detaljplanelagt område. Mörbylånga kommun 
föreslår formuleringen ”Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för 
kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet för miljö 
och hälsa uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut, till 
exempel medlemskommunernas lokala hälsoskyddsföreskrifter”. 
 
30 § (sid.15) 

I paragrafen förkortas eller dylikt med e. dy. Läsbarheten ökar när hela ordet 
skrivs ut.  
 
34-35 § (sid.16) 

Första styckena i båda paragraferna skulle bli tydligare om det framgår tidigt 
i meningen att det gäller avfall från små avloppsanläggningar och här bör det 
även nämnas att bioreningsverk/slamnedbrytare är undantagna, eftersom 
dessa också räknas som små avloppsanläggningar, och omges av särskilda 
bestämmelser i 35 §. Är det endast slam som avses som avfall från små 
avloppsanläggningar bör detta begreppet i stället skrivas ut. I begreppet 
avfall kan ju även till exempel fosforfilter inkluderas. 

Peter Marklund 
Näringslivschef 

Thérese Lindquist 
Miljö- och klimatstrateg 

 




