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§ 24

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Henrik Yngvesson utses att justera dagens protokoll.
_____
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§ 25

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.
_____
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Dnr 2019/000020

Meddelanden
Beslutsunderlag
Rapport enligt sammanställning daterad den 30 januari 2019.
Uppföljning kommunstyrelsen daterad den 4 februari 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av rapporten daterad den 30 januari 2019.
_____
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Dnr 2019/000064

Redovisning av uppdrag
Beslutsunderlag
Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen, daterad den 7 januari
2019. (Dnr KS 2019/000062
Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige, daterad den 7 januari
2019. (Dnr KS 2019/000063).
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av sammanställningen på uppdrag och verkställda
beslut.
_____
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Dnr 2019/000030

Verksamhetsplan 2019 med internbudget för kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsstaben har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med
internbudget för 2019. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som
tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget
2019 och ekonomisk flerårsplan för 2020-2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2019.
Verksamhetsplan 2019 med internbudget.
Bilaga med kommunstyrelsens nämndmål, indikatorer och aktiviteter.
Ärendet diskuteras och där det bland annat framkom att i verksamhetsplanen, sidan 10 under servicegarantier bör punkt fyra ha följande lydelse:
Vid inträffandet av en krishändelse ska informationsnummer SOS-alarm
113 13 finnas på kommunens hemsida som ska vara uppdaterad med
information inom två timmar, samt ska kontakt med radion tas. I kommunstyrelsens nämndmål saknas det jämförelser och förklaringar genom
"fotnötter".
Diskussionen förklaras som avslutad varvid ordföranden hör om styrelsen
kan besluta enligt förvaltningens förslag och med tillägg som diskuterats.
Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt förslag och tillägg.
Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamhetsplan med internbudget 2019, godkänns.
2. Uppdra till förvaltningen att komplettera verksamhetsplanen enligt vad
som framkom vid diskussionen.
Protokollsanteckning
Kommunstyrelsen har till uppgift att följa upp kommunens verksamhet och
ekonomi. Ett viktigt mål är att kommunens verksamheter ska vara ändamålsenliga. För att medge uppföljning av detta och andra mål måste också
metoderna vara ändamålsenliga.
I effektiv, målstyrd verksamhetsplanering och -styrning är det
grundläggande att överenskomna mål bryts ned i strategier/aktiviteter och
framgångsfaktorer/indikatorer från övergripande nivå ända ner till
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individnivå, för att möjliggöra rätt agerande, korrekt uppföljning och i
förekommande fall anpassning av aktiviteterna.
Indikatorerna som anges för det övergripande målet om att kommunens
verksamheter ska vara ändamålsenliga framstår inte som helt adekvata och
väcker frågor om ändamålsenlighet. Aktiviteterna som ska leda till
uppfyllelse av de målsatta värdena på indikatorerna utmanar det logiska
tänkandet beträffande koppling och relevans. Förvisso kan aktiviteterna
bedömas ha ett samband med det övergripande målet om ändamålsenliga
processer, om ledet till indikatorerna hoppas över. Utan måttsatta, korrekta
indikatorer försvåras uppföljningen för medarbetare, ledning och styrelse.
Det som mäts blir gjort, är ett välkänt begrepp inom verksamhetsstyrning.
Men om det som mäts saknar relevans för målet riskerar effekten bli att fel
saker utförs och om det som ska utföras inte mäts riskerar det förbli ogjort.
Ulrik Brandén (M)
_____

Expedieras till:
Kommunledning
Verksamhetsstöd
Kommunikation
Ekonomi
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Verksamhetsplan 2019 med internbudget
Kommunstyrelsen
Nämndens ordförande: Matilda Wärenfalk

Nämndens verksamhet
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för ledning och samordning av kommunens
verksamheter, men också för ekonomi och budget. Andra uppgifter för kommunstyrelsen
är att:
 ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund,
 samordna arbetet med att formulera övergripande mål för kommunen,
 formulera kommunens arbetsgivarpolitik,
 se till att de beslut som fattas av kommunfullmäktige blir verkställda i tid.

Kommunledning och hållbar styrning och utveckling
Kommunledningen ska arbeta med hållbar styrning och är ett stöd i arbetet som innebär
att alla bidrar för att uppfylla kommunens mål, uppdrag och den långsiktiga utvecklingen
mot visionen. Den hållbara styrningen bygger på delaktighet på alla nivåer i
organisationen och innehåller metoder och stöd för att skapa ett meningsfullt
förbättringsarbete där medarbetarnas professionella kunskap och engagemang tas tillvara.
Principen är att varje enhet ses som expert inom sitt område och bidrar med sin expertis
för att skapa mål och hur de kan uppnås.
Vi har i och med den nya organisationen valt att hålla samman verksamheter som ska
stärka arbetet med hållbar utveckling. För oss innebär det att vi sköter våra gemensamma
tillgångar på ett ansvarsfullt sätt. Vi tänker inte bara på oss själva här och nu utan tar
större hänsyn till miljön, till framtida generationer och till de människor som lever i andra
delar av världen.

Ekonomi och fastighet
Kommunens ekonomiavdelning hanterar hela kommunens alla ekonomiska transaktioner,
planerar, följer upp och utvecklar kommunens ekonomi. Ekonomiavdelningen är också
systemförvaltare för ett antal system, ansvarig för inköpsrutin och upphandling samt
hanterar kommunens stiftelser och Ölands kommunalförbunds ekonomi.
Ekonomiavdelningen är också samordnare för kommunens IT-verksamhet som sker i
samverkan med Borgholms kommun och för kommunens fastighetsverksamhet där ett
förvaltningsavtal med dotterbolaget Mörbylånga Bostads AB finns.

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd skapar förutsättningar för organisation, chefer och medarbetare att ge
god service som är av värde för kommunens medborgare. I verksamhetsstöd ingår HR,
lön, servicecenter, kansli, kostenheten samt risk- & säkerhet. Verksamhetsstöd ansvarar
för kommunövergripande personalfrågor, stöd till chefer vad avser arbets- och
kollektivavtalsrätt, arbetsmiljöfrågor, rehab, chefsdagar och utbildningar genom
kommunens HR-avdelning. Kommunens löneavdelning handlägger löne- och
arvodesbetalningar samt ansvarar för systemförvaltning av personalsystem och
tillhörande stödsystem inom HRM-området.
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Servicecenter är kommunens ansikte utåt via receptionsdisk och telefoni och kommunens
arbete med risk och säkerhet sker i samverkan med Borgholms kommun. Kommunens
kansliverksamhet ger administrativ service och stöd till kommunens verksamheter och
förtroendevalda. Dagens post öppnas och diarieförs och kommunens
dataskyddssamordnare finns på kansliet.

Kostverksamhet
Kommunen har en enhetlig måltidsverksamhet för förskola, skola, äldreboende och
dagverksamhet. Måltiderna ska främja en hållbar utveckling utifrån fyra dimensioner –
miljömässig, ekonomisk, etisk och kvalitetssäkrad hållbarhet. Kostverksamheten har som
utgångspunkt att maten ska engagera alla sinnen, se god ut, dofta gott och vara en
höjdpunkt på dagen.

Kommunikation
Kommunikationsavdelningen arbetar med strategiska och operativa arbetsuppgifter som
bidrar till att verksamheten når sina mål. Arbete styrs utifrån hur organisationens
verksamhet, åtaganden och åtgärder kan komma att påverka opinioner, medier, politiker,
allmänheten och andra målgrupper. Avdelningen ser sig som ett nav där de dels samlar in
och systematiserar information dels arbetar för att utforma och sprida korrekt
information, baserad på relevanta fakta, bedömningar och argument. De är specialister på
att planera, analysera och anpassa budskap för att informationen som ska nå ut är relevant
och ger en korrekt uppfattning om kommunens verksamhet och varumärke.
Digitalisering är en strategisk fråga. Digitaliseringen ska uppfattas som en resurs och det
digitala arbetssättet är en fråga för alla, oavsett roll i organisationen. Det digitala
perspektivet ska finnas med i all utveckling med fokus på att befintliga resurser ska
användas mer effektivt och vara en naturlig del i de beslut som tas i kommunen.
Kommunstyrelsens roll i digitaliseringsarbetet är att vara stöd och resurs till
verksamheterna för att digitalisera processer i organisationen.

Verksamhetsmål och indikatorer
Kommunens styrning bygger på en målkedja och omfattar fem målnivåer, vision,
kommunövergripande mål, verksamhetsplaner, arbetsplaner och överenskommelser i
medarbetarsamtal. Tillsammans bildar delarna en helhet och en röd tråd som ska leda till
att visionen för Mörbylånga kommun uppnås. Måluppfyllelsen följs upp genom olika
nyckeltal/indikatorer som mäter kvalitet och effektivitet.
Vi fokuserar på mål och resultat. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat
med andra ser vi vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Vi har en kultur som innebär
att vi agerar på och kommunicerar våra resultat för att ständigt bli bättre. Syftet är att
stödja arbetet mot målen och skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för dem som
verksamheten riktar sig till. Vi ska genom löpande uppföljning försäkra oss om att det vi
erbjuder våra kommuninvånare skapar mervärde och att vi tillsammans når de
kommunövergripande målen, allt i linje med antagen servicepolicy.
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål utifrån god ekonomisk
hushållning i fyra perspektiv, medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi.
Kommunstyrelsen har sedan brutit ner dessa mål till 12 nämndsmål som ska bidra till att
fullmäktiges mål uppnås. Till dessa mål har indikatorer knutits för att mäta om de har
uppnåtts och aktiviteter som ska bidra till att målen uppnås.
Kommunstyrelsens mål, indikatorer och aktiviteter redovisas i bilaga.
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Specifika uppdrag 2019-2021
 Översyn av budgetprocessen och budgetdokumenten


Ta fram ett personalpolitiskt program som beskriver hur kommunen ska bli en
attraktivare arbetsgivare, möta kompetensförsörjningsbehoven samt erbjuda
medarbetarna en trygg arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Särskild hänsyn
ska tas till den alarmerande kompetensbristen inom utbildningsområdet samt vård
och omsorg. Införandet av heltid som norm, deltid som möjlighet ingår också i
uppdraget.



Presentera ett förslag på hur FNs globala mål ska implementeras i kommunens
verksamheter och därmed bli en naturlig del av den fortsatta utvecklingen av
Mörbylånga kommun mot en hållbar framtid. Fokus ska ligga på integration,
miljö, samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. En del i uppdraget är att
implementera barnkonventionen som blir lag 2020.



Genomföra en oberoende genomlysning av MBAB och MFAB där man ser över
ägardirektiv, finansiell status, förvaltningsavtal samt ledning och styrning. Ett
syfte med uppdraget är att öka helhetssynen, samarbetet och transparensen inom
kommunkoncernen.



Undersöka förutsättningarna för nya samarbeten såväl som fördjupade befintliga
samarbeten med kommuner, föreningar och andra aktörer. Områden som är
särskilt intressanta att undersöka är VA, energi, allmännyttan, socialjour, kultur,
fritid och idrott, näringsliv samt myndighetsutövning inom miljöområdet.



Ta fram en handlingsplan för ett systematiskt och effektfullt jämställdhetsarbete.
Ett särskilt fokus ska läggas på jämställd medborgarservice och genuspedagogik.
I uppdraget ingår att utse en representant med samordningsuppdrag som deltar i
länsstyrelsens regionala nätverk Jämställdhet, Skola, Hbtq och Våld
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Analys av nuläge och utmaningar
Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsens verksamhets främsta kostnader består av personalkostnader och
övriga kostnader. Det generella besparingsuppdraget på 1,5% påverkar i första hand inte
personalkostnaderna då dessa är svåra att minska. I och med det utvecklingsbehov och
fler uppdrag som kommunen står inför är det också svårt att minska på personalen.
Effektiviseringar i de uppdrag som personalen arbetar med är därför nödvändig om
uppdraget ska klaras för möjlighet att utöka personalstyrkan finns inte. Digitalisering och
effektivare rutiner är en stor del i detta.
Förändringar 2019 jämfört med 2018 (tkr)
Generell besparing 1,5%
Ny politisk organisation
Omorganisation nämnder till respektive nämnd
Besparing KS oförutsedda
Minskning kostnader läsplattor
Ölands kommunalförbund medlemsbidrag
Justering ram IT
Justering ram fastigheter
Arkiv (tillskott 2018 som tas bort)
Nytt avtal telefoni
Justering ram mellan verksamheter (kultur och tillväxt)
Digitalisering
Lönekompensation 3 månader
Justering ram IT debiteringsmodell
Justering ram interndebiteringar (utb & soc)
Justering skolmuséum
Summa förändring budgetram 2018-2019
Budgetram 2019

72 977
-1 095
1 500
-2 700
-270
-200
1 382
-1 040
1 800
-60
-2 013
-200
570
135
97
4 717
-75
2 548
75 525

Prioriteringar och satsningar

Kommunledning och hållbar styrning och utveckling
Vi vet att vi står inför stora utmaningar. De ekonomiska förutsättningarna för alla
kommuner och även för oss, innebär en stramare budget. Vi har alltfler äldre medborgare,
samtidigt som vi är en attraktiv inflyttningskommun med krav på förskole- och
skolverksamhet för fler. Att i det läget har koll på läget är en viktig förutsättning, styrning
och ledning är prioriterat.
Ledningsgruppen i Mörbylånga kommun har tre prioriterade områden att arbeta med
2019
- Koll på läget
- Digitalisering
- Samverkan och delaktighet
Hållbar utveckling består av tre delar - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Om vi
ska ha trygghet och välfärd även i framtiden måste vi se till att ha en ekonomi i balans.
Det måste finnas förutsättningar för människor att starta och utveckla företag. Men det får
inte ske på bekostnad av andra människors hälsa eller på miljön. Nya organisationen runt
hållbar utveckling handlar om att se synergieffekter i att jobba parallellt med folkhälsa,
klimatstrategi, världsarv, näringsliv och agenda 2030. Den stora utmaningen är att få
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modellen förankrad i hela kommunorganisationen och skapa hållbara strukturer. Det
kommer att påbörjas första halvåret 2019 i och med att vi är med i projektet ”Glokala
Sverige”.

Ekonomi och fastighet
Ekonomiavdelningen satsar på att utnyttja befintliga system på ett effektivare sätt för att
hantera de ökade kraven och få en bättre kvalitet på redovisningen. Bland annat
implementeras en beställningsportal som ska leda till effektivare inköp och hantering av
fakturor. Kommunen har också tecknat ett avtal med Kalmar kommuns centralförråd som
ytterligare ett led i detta. Därtill kommer en lagändring som kräver att kommunens
leverantörer ska skicka e-faktura till kommunen från den 1 april.
Ekonomiavdelningen arbetar också med utveckling och systemförvaltning för
beslutsstödsystem som ska ge chefer bättre förutsättningar att följa sin verksamhet och
ekonomi. Alla kommunens anläggningar registreras också i ett anläggningsregister för att
underlätta och förbättra kvalitén på kommunens redovisning av anläggningstillgångar.
Under 2019 vill ekonomiavdelning fortsätta att prioritera att förbättra kvalitén på
kommunens redovisning och att kommunens följer avtal och effektiviserar sina inköp.
Kommunens egna fastigheter behöver förvaltas mer effektivt och en del av detta är att
utreda kostnader och internhyror per objekt, samt att se över kommunens
förvaltningsavtal. Fastigheterna behöver även delas upp i grupper, exempelvis
verksamhetsfastigheter som behövs på lång sikt, specialfastigheter som används på flera
sätt, exempelvis idrottshallar som hyrs ut externt och används av skolan, exploateringsfastigheter som ska användas i framtida utvecklingsprojekt, samt fastigheter som inte
behövs för verksamheten och kan avyttras.
Insatserna för underhåll ska prioriteras och följas upp. Ett ”Strategiskt
Lokalförsörjningsprogram” håller på att upprättas.
För klimatanpassning har under flera år utförts energibesparande åtgärder, så att
kommunens fastigheter ska bli fossilfria. I år monteras solceller på några av kommunens
fastigheter för att ytterligare minska energiförbrukningen genom egenproducerad el.

Verksamhetsstöd
En kompetensförsörjningsplan och strategi blir av stor vikt för det fortsatta arbetet inom
HR. Implementeringen av personalstrategin fortsätter. Fokus på den numera årliga
arbetsmiljöenkäten med uppföljande handlingsplaner fortsätter. En översyn kommer att
göras av introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare och chefer. Ett samarbete
med Kalmar kommun gällande ledarförsörjningsprogram och chefsutbildning kommer att
påbörjas under året. Ett antal policyer och styrdokument kommer att ses över och
uppdateras/revideras under året samt en översyn gällande frågor inom jämställdhet och
kränkningar prioriteras.
På löneavdelningen fortsätter arbetet med att utbilda chefer inom området, både på
chefsdagar och via Mörbylånga akademien. För att cheferna ska lyckas med arbetet kring
just lön krävs det att även medarbetarna gör rätt i tilltänkta system. Lön kommer därför
att träffa, utbilda och informera så många medarbetare som möjligt – för att ge såväl
medarbetare, chef och löneavdelning ett korrekt underlag för slutlig korrekt lön.
Övertagande av stödsystem kopplade till personalsidan kommer appliceras under året dit
även systemförvaltningen inom flera system flyttas.
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Nya webbformulär på webbsidan kommer att underlätta för medborgaren som vill ha
hjälp, lämna synpunkter eller lämna klagomål. En fortsatt samverkan mellan
servicecenter och kommunikation kommer att genomföras. Beställning av telefoner sker
sedan tidigare via Helpdesk och från årsskiftet kommer även felanmälan att skötas
därifrån. Information och utbildning i hur man hanterar sin telefon vid frånvaro har
genomförts på chefsdag och kommer under året att fortsätta för nyanställda chefer.
Ny politisk organisation ställer helt nya, större krav och förväntningar på kansliet att
leverera service och resurser till politiken. Även den nya tjänstemannaorganisationen
kommer att påverka kansliet och ge nya utmaningar. På kansliet fortsätter arbetet i
projektet ”dokumentera för resultat” för effektivare och säkrare ärendehantering och
utmaningen ligger i implementeringen av nya arbetssätt, processer och metoder där
utbildning av handläggare är en av framgångsfaktorerna. Fokus kommer att ligga på att
skapa förutsättningar för och uppföljning av ärendeberedningsprocessen för att säkerställa
kvaliteten i beslutsunderlagen. Andra utmaningar ligger i att förändra arbetssätt och
rutiner. Större vikt kommer att läggas på arbete med omvärldsbevakning för att ha en
möjlighet att agera istället för att reagera. Genom medlemskapet i kommunalförbundet
Sydarkivera kommer arbetet med att förbereda för kommande leveranser till e-arkivet att
intensifieras.
Kommunen kommer att få tuffare krav genom ny säkerhetsskyddslag som måste hanteras
i ordinarie verksamhet. Fokus på ny risk- & sårbarhetsanalys, säkerhetsprövning &
säkerhetsklassning av tjänster, civilt försvar & krigsplacering samt styrel. Fortsatt fokus
på kompetenshöjning genom utbildning och övning vid en kris.

Kostverksamhet
Kosten påbörjar ett utvecklingsarbete mot ett grönare tänk och strävar efter att mer
efterleva kommunens klimat- och miljöstrategi. En arbetsgrupp finns på en förskola som
ett pilotprojekt. Inom omsorgen är arbetet påbörjat med att öka samarbetet mellan
verksamheten och köken för att helhetssynen på de boendes måltidsmiljö och
näringsintag ska bli så bra som möjligt. Det är en utmaning för kosten att tillgodose alla
önskemål om önskekost, vegankost eller annan kost (exkluderat allergikost). Ett arbete
påbörjas 2019 att revidera riktlinjerna för detta. Projekteringen för ombyggnation av
köket på Torslunda skola är nästan klar, köket renoveras och byggs om under 2019.

Kommunikation
Kommunikationsavdelningen satsar på att stärka den interna kommunikationen och mer
effektivt nå ut till medarbetarna genom att ta fram ett nytt intranät, anpassat efter vårt
behov. För att snabbt även kunna nå ut till medborgare och medarbetare samtidigt
kommer en ny mobilapplikation att tas fram, anpassad efter medborgarens behov.
Fortsättningsvis kommer kommunikationsavdelningen även att använda sig av mer rörlig
bild för som alternativ för att informera om våra verksamheter.
Kommunikationsavdelningen ska fortsätta prioritera att bli en tydligare stödfunktion till
kommunens verksamheter samt fortsätta arbeta för att stärka Mörbylånga kommun som
attraktiv arbetsgivare.
Det finns en stor utvecklingspotential med digitalisering inom samtliga
verksamhetsområden. Så väl när det kommer till service gentemot medborgare som ny
funktionalitet och bättre användning av system internt i våra verksamheter. En
prioritering av insatser är nödvändig. Genom att lära av andra och se vilka aktiviteter som
ger god effekt i vardagen kommer arbetet att genomföras. Det handlar om ett långsiktigt
7

Kommunstyrelsen

arbete som innebär att göra investeringar och skapa förutsättningar för ett effektivare
arbetssätt. Under 2019 har ledningsgruppen prioriterat socialnämndens verksamheter för
att fortsätta påbörjad digitalisering.
Personal
I Mörbylånga kommun gör våra medarbetare skillnad varje dag! Alla invånare,
företagare, nyinflyttade, föreningar och yrkesutövande kommer dagligen i kontakt med
våra medarbetare på ett eller annat sätt. Det kan till exempel vara vid hjälp att hitta rätt
kontaktperson eller vid en rekryteringsannons.
För oss är våra medborgare och våra medarbetare våra viktigaste kunder och
uppdragsgivare. Vi sätter människan i fokus och ger ett gott bemötande och god service.
För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara vår viktigaste kraft, våra
medarbetare, tar vi årligen fram vår personalekonomiska redovisning. I redovisningen
presenterar vi personella beräkningar som hjälper oss att fortsatt skapa ett hållbart
arbetsliv.

Personalstruktur (nuvarande)
I verksamheterna arbetar ett 90-tal personer, de flesta som tjänstemän med olika
specialistkompetens, och 44 medarbetare inom kostverksamheten. Könsfördelningen är
relativt jämnt fördelad men med en majoritet av kvinnor.
På tjänstemannasidan är anställningsformen heltid och inom kosten kommer arbetet med
heltid som norm att påbörjas under året.

Kompetensutveckling
En översyn kommer att göras av introduktionsprogrammet för nyanställda medarbetare
och chefer. Ett samarbete med Kalmar kommun gällande ledarförsörjningsprogram och
chefsutbildning kommer att påbörjas under året.

Pensionsavgångar
Våra verksamheter har i dagsläget inga pensionsavgångar i närtid.

Rekrytering
För att bättre möta de utmaningar som kommunen står inför de kommande åren inom
kompetensförsörjning och krav på fungerande rutiner och processer kommer en renodlad
HR-chef att rekryteras.
Ersättningsrekrytering för verksamhetskänslig funktion som utredare på kansliet
genomförs i början av året.
I övrigt är fokus ersättningsrekrytering och rekrytering av vikarier vid ordinarie
medarbetares frånvaro.

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete
Året 2019 kommer vi att lägga mer fokus än tidigare på hälsoarbetet och synen på
hållbart arbete. Projekt ’Hälsa tillsammans’ kommer att startas med fokus på information
och föredrag om kost, hälsa, träning och motion och tillsammans med de fackliga
företrädarna kommer möjligheten till friskvårdstimme/tid att undersökas.

8

Kommunstyrelsen

Kvalitet och servicegarantier i verksamheten
För att mäta kvalitén och kostnadseffektiviteten på kommunstyrelsens verksamhet har
några jämförande nyckeltal inom ett par verksamheter valts ut. Nyckeltalen används
också för att mäta om verksamheten är kostnadseffektiv och ändamålsenlig. För den
verksamhet som bedrivs ut mot medborgarna har också några servicegarantier tagits fram.
Kvalitetsindikatorer
Kommunstyrelsens verksamhet är differentierad och främst en stödverksamhet till övriga
verksamheter i kommunen varmed den är svår att följa och jämföra med andra
kommuner. För att följa utvecklingen av verksamheten har följande mått valts ut som
ändå visar delar av verksamheten.
Inom kommunstyrelsens verksamhet finns kommunikationsavdelningen som är ansvarig
för kommunens webbplats. Ett kvalitetsmått kan därför vara den självgranskning som
görs av kommunens webbsida. Totalt ställs cirka 250 frågor om informationen på
hemsidan finns eller inte. Utvecklingen för Mörbylångas del har varit negativ de senaste
tre åren.
Kommunens personal och HR-avdelning ingår i kommunstyrelsens verksamheter.
Avdelningen arbetar med rehabilitering och hälsofrämjande arbetsplatser för alla
kommunens verksamheter varmed den totala sjukfrånvaron kan bidra med en bild på
verksamhetens kvalité. Mörbylånga har en relativt normal sjukfrånvaro i förhållande till
övriga jämförda kommuner. Även kommunens servicecenter är destinerad som
kommunstyrelsens verksamhet och uppföljning görs därför av bemötandet. Bemötandet
är gott i kommunen och utvecklingen har varit positiv.
Kvalitetsnyckeltal
Kommun
Informationsindex för kommunens
webbplats – Totalt, andel av maxpoäng
(%)
Borgholm
Kalmar
Liknande kommuner,
övergripande,
Mörbylånga, 2017

Mörbylånga
Sjukfrånvaro kommunalt anställda
totalt, (%)

Borgholm
Kalmar
Liknande kommuner,
övergripande,
Mörbylånga, 2017

Mörbylånga
Gott bemötande vid kontakt med
kommun, andel av maxpoäng (%)

Borgholm
Kalmar
Liknande kommuner,
övergripande,
Mörbylånga, 2017

Mörbylånga

2015

2016

2017

71
85

85

76

83
79

86
71

84
61

6,8

8,1
7,0

6,9
6,7

6,9
5,9

7,0
7,0

6,8
6,7

-

74
84

79

-

81
75

85
79
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Servicegarantier
 Den som ringer får svar av kommunens servicecenter inom max 75 sekunder


Varierande och näringsberäknad matsedel (NNR) för förskola, skola och
omsorg som tar tillvara på både svensk och andra matkulturer



Chefer och medarbetare utbildas fortlöpande i krishantering och
kriskommunikation



När en allvarlig störning, kris eller extraordinär händelse inträffar fokuserar
kommunen på att samla in och ge korrekt och enkel informationen som
snabbt som möjligt men inom två timmar via våra olika kanaler:
www.morbylanga.se, servicecenter (vid behov öppnas en
upplysningscentral), media/press, sociala medier, 113 13



Samtliga hushåll i kommunen ska under 2019 få kännedom om att
kommunen jobbar med hållbarutveckling och agenda 2030

Kostnadseffektiv verksamhet
För att få en indikation på om kommunstyrelsens verksamhet är kostnadseffektiv har
följande nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen kommer att följas över tid och jämförs med
Borgholm och Kalmar samt liknande kommuner enligt Kolada. Nyckeltalen gäller hela
kommunens verksamhet eftersom kommunledningskontorets verksamhet inte går att
bryta ut och för att kunna jämföra oss med övriga kommuner som kan vara organiserade
på annat sätt.

Kostnadseffektiv verksamhet
Nettokostnad politisk verksamhet,
kr/inv

Kommun
Borgholm
Kalmar
Liknande kommuner,
övergripande,
Mörbylånga, 2017

Mörbylånga
Administrationsindex

Borgholm

Årsarbetare, kommunalt anställda i administrationsarbete, i förhållande till totala antalet anställda

Kalmar
Liknande kommuner,
övergripande,
Mörbylånga, 2017

Mörbylånga
Kostpersonalindex

Borgholm

Årsarbetare, kommunalt anställda i köks- och
måltidsarbete, i förhållande till totala antalet
anställda

Kalmar
Liknande kommuner,
övergripande,
Mörbylånga, 2017

Mörbylånga

2015

2016

2017

812
657

807
633

952
671

722
850
9,9%

706
902
10,8%

736
895
13,0%

11,5%

12,2%

12,9%

10,8%
9,7%
-

11,0%
10,3%
-

11,1%
10,9%
-

3,3%

3,2%

3,1%

3,7%
3,3%

3,7%
3,3%

3,8%
3,3%
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Nettokostnaden för den politiska verksamheten är hög i Mörbylånga kommun även om
den inte är lika hög som i Borgholm. Kostnaden har varit relativt stabil men bedöms öka
2019 på grund av den nya politiska organisationen.
Andelen personal som arbetar med administration är låg i Mörbylånga kommun i
förhållande till totala antalet anställda. Indexet har dock ökat över tid men är fortfarande
på en låg nivå. Likaså är andelen personal som arbetar i kosten låg i förhållande till
liknande kommuner. Vi ligger nära i nivå med Kalmar kommun som är en större
organisation och har betydligt fler totalt antal anställda att fördela kostpersonalen på.

Driftsbudget
Resultaträkning
tkr
Intäkter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa

2019
Budget
-115 625
51 191
1 400
138 559
75 525

2018
Budget
-120 917
49 664
1 349
142 880
72 977

Skillnad
5 292
1 527
51
-4 321
2 548

Inom kommunstyrelsens verksamheter är det tre verksamheter som till stor del ska klara
sin verksamhet med egna intäkter. Det är fastighet som till största delen ska klara sina
kostnader med hyresintäkter, IT-verksamheten som debiteras användarna samt
kostverksamheten som i sin helhet ska täcka sina kostnader med måltidsersättningar.
Detta medför att det också finns stora övriga kostnader inom kommunstyrelsens
verksamheter såsom kostnader för förvaltningsavtalet med MBAB på ca 36 mnkr för städ,
vaktmästeri och underhåll av kommunens fastigheter samt livsmedelskostnader för
kosten. I de övriga kostnaderna ingår också medlemsbidrag till Ölands kommunalförbund
på ca 22 mnkr samt andra kostnader för IT-system och konsulter.

Driftsbudget
tkr
Verksamhet
Kommunledning
Hållbar utveckling
Ekonomi
Fastighet
Verksamhetsstöd
Kostverksamhet
Kommunikation
Summa

Intäkter
-20
0
-8 759
-76 005
-600
-30 241
0
-115 625

2019
Budget
Kostnader
16 263
1 203
41 320
80 492
18 694
30 241
2 937
191 150

Netto
16 243
1 203
32 561
4 487
18 094
0
2 937
75 525

Intäkter
-810
0
-10 533
-75 600
-3 854
-30 120
0
-120 917

2018
Budget
Kostnader
19 116
926
41 572
78 328
21 967
30 120
1 865
193 894

Netto
18 306
926
31 039
2 728
18 113
0
1 865
72 977

Kommunledning och Hållbar utveckling
Driftsbudgeten för Kommunledning består till stora delar av arvoden till kommunens
politiker, överförmyndarnämnd, revision och centrala kostnader inom
tjänstemannaorganisationen. Här ingår även bidrag till föreningar och företag, samt
medlemsavgift till regionförbundet och samordningsförbundet.
Hållbar utveckling innefattar medel för arbete inom folkhälsa, samt utveckling av klimatoch energiförbättring.
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Netto
-2 063
277
1 522
1 759
-19
0
1 072
2 548
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Ekonomi och fastighet
Ekonomis driftsbudget innehåller till stor del medlemsbidrag till Ölands
kommunalförbund, samt licenskostnader för flera av kommunens IT-system. År 2019
implementeras bland annat den nya inköpsportalen.
Fastighets driftsbudget innefattar skötsel av kommunens fastigheter i form av städ,
vaktmästeri och felavhjälpande underhåll och utförs av Mörbylånga Bostad AB via ett
förvaltningsavtal. Större underhållsåtgärder som planeras under året är kyla på vissa av
kommunens äldreboenden och förskolor samt inventering och utbyte av kommunens
låssystem som är gamla och omoderna. I årets driftsbudget ingår utöver el och VA bland
annat framtagandet av nya detaljplaner för Skogsbygården och Algutsrums förskola.
Verksamhetsstöd
Driftsbudgeten består främst av löner till administrativ personal som arbetar med att
besvara frågor från kommuninvånare, betala ut löner, arbeta med personalfrågor och
stödja den politiska processen. Även kostnader för flertalet av kommunens IT-system
ingår här.
Kostverksamhet
Budgeten innehåller kostnader för personal och livsmedel till kommunens kök inom skola
och omsorg.
Kommunikation
Kommunikations driftsbudget består förutom av personalkostnader även av medel till
annonsering, systemavgifter, utveckling och digitalisering.

Investeringsbudget
Investeringsbudget
tkr
IT-investeringar
Cykelprojektet
Fastighetsinvesteringar
Summa

Investeringsbudget
tkr
IT-investeringar
Cykelprojektet

2019
Budget
1 500
300
27 250
29 050

2018
Budget
1 865
1 700
25 262
28 827

Skillnad
-365
-1 400
1 988
223

2019
Budget
1 500
300

2018
Budget
1 865
1 700

Utbyte av IT-infrastruktur sker löpande och en generell årsvis budget finns avsatt för
detta. Cykelprojektet som Ölands kommunalförbund bedriver åt kommunen kommer att
fortgå första kvartalet 2019.
I kommunens fastighetsbestånd behöver förutom det löpande underhållet en del
ombyggnader, utbyggnader och nybyggnader göras.
Den större nybyggnationen som planeras starta under året är förskolan på Hållbar plats
vid Järnvägsgatan i Färjestaden.
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Upphandlingen av hyreskontrakt för en ny 7-9-skola i Färjestaden är överprövad och när
byggnationen av denna kan starta är således osäker. Detta gäller även den idrotthall som
behövs för undervisningen i det nya högstadiet, som kommer att byggas och ägas av
kommunen, samt inköp av de inventarier som är nödvändiga för undervisningen.
När det nya högstadiet i Färjestaden öppnar krävs en ombyggnation av Skansenskolan.
Därför startar under året en utredning som ska se över befintliga lokaler avseende
lokalbehov och ombyggnadsbehov.
Generellt får skolorna mer elever och därför planeras under året nya moduler för
undervisning i skolorna i Gårdby, Torslunda och Glömminge. Även en ombyggnation av
Linden på Färjestaden skola och Torslundaskolans kök planeras under året.
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Riskanalys och intern kontrollplan 2019 kommunstyrelsen
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande
sätt. Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningsstabens
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig
inom dess verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2019.
Riskanalys och intern kontrollplan 2019.
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Riskanalys och internkontrollplan 2019
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Ledningsprocesser
Fastställa mål och fördela resurser
Risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att
resurser inte fördelas optimalt

Det finns risk för att verksamheten inte jobbar mot fastställda mål och att
resurser inte fördelas optimalt. Detta kan till exempel bero på att målen inte
är kända hos medarbetarna, att det finns oklarheter i organisationen eller att
rutiner inte fungerar. Det finns risk för att mål, uppdrag och beslut som inte
finns med i verksamhetsplanen utan i andra handlingsplaner, strategier och
program inte följs upp.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som liten då information om
verksamhetens mål kommuniceras ut på enheterna och rutiner finns.
Avstämning görs av att verksamheten jobbar mot målen i budgetuppföljningen varje tertial samt att beslut och rutiner följs. Budgetprocessen ser
till att resurserna fördelas på ett optimalt sätt. Om risken skulle inträffa
bedöms skadan kunna bli allvarlig och ha en väsentlig påverkan på
verksamheten. Mål och uppdrag ska så långt det är möjligt koncentreras till
verksamhetsplanen.
Risk för felbedömning av omvärldsrisker

Det finns risk för felbedömningar av risker i omvärlden. Kommunens
tjänstepersoner blir överhopade med information och det finns risk för att de
gör felbedömningar. Det finns också risk för att oväntade händelser inträffar
som påverkar verksamheten och ekonomin.
Kategori: Omvärldsrisk
Riskvärde: 3 (Sannolikhet: 1, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som mycket liten då
verksamheterna har en omfattande omvärldsanalys, deltar och är aktiva i
flera nätverk samt prenumererar på för verksamheterna relevanta nyhetsbrev.
Konsekvensen om kommunen skulle göra felbedömningar av omvärlden

Mörbylånga kommun
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skulle kunna leda till allvarlig skada och påverkan för verksamheten. Om
signaler på att en allvarlig situation skulle dyka upp görs alltid en avstämning med majoriteten så att verksamheten leds i rätt riktning.
Organisera, leda och följa upp verksamheten
Risk för dubbelarbete

Risk för dubbelarbete mellan enheter och mellan verksamhetsområden. Om
inte ansvarsfördelningen är tillräckligt tydlig när kommunen fördelar
uppdrag och projekt finns det risk för att flera enheter/verksamhetsområden
arbetar med samma saker varvid dubbelarbete kan uppstå. Resurser tas då i
anspråk som skulle kunna användas till annat.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor, d.v.s. det kan hända
några gånger om året. Detta eftersom organisationen är stor och det är svårt
att nå ut med information till alla om vad som är på gång. Det skulle kunna
leda till att organisationen tar egna initiativ men saknar kännedom om att
ärendet handhas av andra. Det finns också risk för att medarbetare inte är
medvetna om ansvarsfördelningen mellan förvaltningar. Konsekvensen av
dubbelarbete bedöms ha liten påverkan men kan innebära viss ekonomisk
påverkan samt skicka otydliga signaler till verksamheten.
Risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid lagändring

Det finns risk för att verksamheten inte hinner anpassas vid en eventuell
lagändring. Den kommunala verksamheten tenderar att bli mer och mer
detaljstyrd via lagar och regler.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att verksamheten inte skulle hinna anpassas till en lagändring
bedöms som liten. Kommunledningsstaben har en god omvärldsbevakning
och fångar upp lagändringar som påverkar verksamheten. När system
upphandlas ställs ofta krav på att uppdateringar utifrån ändrad lagstiftning
ska ingå. Det gäller till exempel personalsystemet. Om verksamheten inte
skulle hinna anpassas vid lagändringar kan det leda till en allvarlig skada
eller påverkan, främst i form av förtroendeskada för kommunen.
Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt
sätt

Risk för att arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till medarbetarna. Detta kan leda till att medarbetare arbetar med fel
saker eller inte vet hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns
även en risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt
sätt. Detta kan bero på den aktuella arbetsinstruktionen, att rutiner saknas
eller inte följs av andra anledningar. En annan orsak kan vara att arbetsuppgiften utförs sällan av medarbetaren eller att arbetsuppgiften kräver viss
kompetens.
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Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta händer bedöms som stor och kan hända några gånger
om året. För att motverka att det inträffar görs löpande översyn och
aktualitetskontroll av arbetsrutiner och arbetsinstruktioner. Kompetensen hos
medarbetarna ses över vid medarbetarsamtal och genomgång av
medarbetarens arbetsuppgifter görs. Därutöver genomför varje enhet
arbetsplatsträffar och verksamhetsområdena har samverkansmöten. Även
medarbetarenkäter genomförs där medarbetarens arbetssituation fångas upp.
Konsekvensen om en arbetsuppgift inte blir utförd eller utförs på felaktigt
sätt kan leda till allvarlig skada eller påverkan på verksamheten beroende på
arbetsuppgiftens karaktär.
Kontrollmoment
Dokumentation
av
arbetsuppgifter

Beskrivning
Cheferna
ansvarar för att
väsentliga
arbetsuppgifter
dokumenteras
och
instruktioner
upprättas.
Genomgång
och aktualitetskontroll av
befintliga
rutiner.

Metod
Inventering på
respektive enhet om
vilka arbetsuppgifter/
processer/
instruktioner som
behöver
dokumenteras och
följas upp.

Frekvens
Aktualitetskontroll
och kontroll av
vilka rutiner som
saknas en gång
om året eller i
samband med att
medarbetare
slutar
så information inte
går förlorad.

Huvudprocesser
Risk för att företag inte lotsas rätt i den kommunala organisationen

Det finns en risk för att kommunen inte lyckas lotsa företagare rätt i den
kommunala organisationen. Kommunens organisation är stor och det är inte
alltid som näringslivsorganisationen får kännedom om organisationsförändringar. Det finns en otydlighet med en väg in i vår organisation.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet 4, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som trolig då vi idag får signaler att
organisationen är otydlig. Konsekvensen bedöms inte ha så stor allvarlig
konsekvens men tillräcklig stor skada bedöms ske, med tanke på förtroendet
för kommunen och risken at missa investerare eller utveckling av befintliga
företag.
Kontrollmoment
Processkartläggning

Beskrivning
Ett genomlysningsuppdrag genomförs
nu som ska
säkerställa
kommunens
processer när det
gäller näringsliv och
företag

Metod
Uppföljning av
nya rutiner
genom att göra
stickprov på
upplevelsen till 5
företag

Frekvens
Uppföljningen
genomförs i
november.
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Risk för att kris- och säkerhetsarbetet inte sker optimalt och i
takt med ny lagstiftning
Risk att krisarbetet i vardagen inte hänger med utifrån framtagna rutiner. Ny
lagstiftning innebär nya krav på kommunen och utifrån genomförd kartläggning behöver vi genomföra en analys av de ekonomiska resurserna som finns
för uppdraget och säkerställa att samverkan med länsstyrelsen och
Räddningstjänst Öland fungerar på bästa sätt.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 8 (sannolikhet 2, konsekvens 4)
Kommentar:
Sannolikheten att detta händer är inte så stor, däremot kan konsekvensen av
att vi inte är rätt rustade för olika kriser få allvarliga följder.
Kontrollmoment
Kartläggning av
nya uppdrag till
kommunen

Beskrivning
Ny lagstiftning
innebär att större
ansvar läggs på
kommunerna när det
gäller kris och
säkerhetsarbetet.

Metod
Säkerställa att vi
har rutiner och
lever upp till
lagstiftningens
krav.

Frekvens
Två gånger
per år
uppföljning
av vilka
uppdrag och
krav som
finns på
kommunen

Stödprocesser
Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden
som kommer in för sent

Risk för att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är
tillräckligt tydliga, inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse
inför sammanträde blir för kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga
beslut fattas eller att beslut fattas på felaktiga grunder. Det kan också finnas
risk för att felaktig information hämtas från system som inte har uppdaterats
korrekt (felaktig filöverföring, fel vid manuell registrering, system fungerar
inte på avsett sätt, mänskliga faktorn).
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som möjlig då ärenden inte
alltid hinner granskas innan de skickas ut eller att de skickas ut för sent till
berörda. Kommunens rutin för inlämning av beslutsunderlag och vad de ska
innehålla följs inte alltid. Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som
allvarlig då skadan på verksamheten skulle kunna vara omfattande och
förtroendet för kommunen påverkas.
Kontrollmoment
Kontroll av
ärendeberedningsrutiner.

Beskrivning
Kontroll av att
befintliga rutiner
följs.

Metod
Uppföljning om
ärenden lämnas in
i tid. Frågor till
sekreterare som
noterar för sent
inkomna ärenden
för varje
sammanträde.

Frekvens
Månadsvis
mätning
kvartalsvis
rapport till
nämnden.
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Uppföljning av
återremitterade
ärenden.

Halvårsvis

Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande
lagstiftning

Det finns risk för att diarieföring, arkivering, bevarande och gallring inte
sker enligt gällande lagstiftning och antagna informationshanteringsplaner.
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas
avseende informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på
registrering av allmänna handlingar.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen skulle bryta mot lagstiftningen bedöms som
möjlig då osäkerhet finns hos personalen om vad som ska diarieföras och
inte samt vad som ska gallras och inte. Utbildning och information kommer
under året att ske till personal där sannolikheten bedöms som lägre efter
genomförd utbildning. Arbetet med projektet Dokumentera för resultat
kommer att ge effekter i hantering, rutiner, processer och generera nya,
uppdaterade informationshanteringsplaner. Konsekvensen om kommunen
bryter mot lagen bedöms som stor och kan leda till kännbar förtroendeskada
för kommunen. Det är också allvarligt om dokument som ska
diarieföras/bevaras inte återfinns.
Kontrollmoment
Rutin diarieföring
och gallring

Beskrivning
Kontroll av om
rutinen för
diarieföring och
gallring följs och
om diarieföring sker
i tid.

Metod
Uppföljning av om
rutinerna följs.

Frekvens
En gång om
året

Stickprovskontroll
genom att frågor
ställs till
registratorerna på
kansliet.

Risk för felaktig posthantering och hantering av ärenden och
dokument

Det finns risk för att post, ärenden och skrivelser inte hanteras eller besvaras.
Risken ökar om post/ärenden går direkt till tjänsteperson istället för till
myndigheten. Det finns också risk för att uppdrag och projekt från
nämnd/styrelse och kommunfullmäktige inte hanteras eller besvaras.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (sannolikhet 3, konsekvens 2)
Kommentar:
Kommunen har rutiner för hur posthantering ska ske och hur inkomna
handlingar och uppdrag ska registreras Sannolikheten att inkommen post
eller andra ärenden och skrivelser som går direkt till tjänsteperson inte
behandlas bedöms som möjlig och orsaken är i sådana fall den mänskliga
faktorn. Konsekvensen för om ett ärende inte behandlas eller besvaras

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2019-02-19

KS 2019/000031

6(17)

bedöms som kännbar då detta innebär en förtroendeskada för kommunen.
Även annan skada kan förekomma beroende på ärendets karaktär.
Risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska processen

Det finns risk för att lagar och rutiner inte följs i den demokratiska
processen. Kommunen har rutiner som ska följas för att administrera
nämnder och styrelsers verksamhet samt att det finns lagar att följa. Om
dessa inte är kända eller inte följs i verksamheten finns risk för att fel görs.
Risk finns att protokollen utformas på ett otydligt sätt och att tveksamheter
uppstår om vad som har beslutats.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 6 (sannolikhet 2, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att rutiner och lagar inom den demokratiska processen inte
följs bedöms som liten då rutinerna är kända och väl inarbetade.
Kvalitetssäkring av kallelser och protokoll görs innan publicering.
Konsekvensen om kommunen skulle brista i denna del kan leda till kännbar
förtroendeskada samt att verksamheten arbetar med fel saker.
Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras

Det finns risk för att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen
delegeringsordning.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (sannolikhet 4, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som sannolik då våra
verksamheter inte är tillräckligt medvetna om vilka beslut de har behörighet
att fatta på delegation. Skadan som skulle uppkomma om detta inträffade
bedöms som kännbar då nämnden inte har möjlighet att återkalla beslutet
men har möjlighet att återkalla den givna beslutanderätten. Konsekvensen
skulle vara att nämnden inte har kännedom om att beslut har fattats och att
de inte får laga kraft.
Kontrollmoment
Rutin för
återrapportering av
delegeringsbeslut

Beskrivning
Kontroll av om
rutinen
återrapportering av
delegeringsbeslut
följs

Metod
Uppföljning av om
rutinerna följs genom
stickprovskontroll på
utvalda punkter i
delegeringsordningen.

Frekvens
En gång
om året

Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs

Det finns risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs eller att det finns
tveksamheter om vad som är beslutat.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (sannolikhet 3, konsekvens 4)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som trolig då tidigare
granskningar har visat att beslut inte alltid har verkställts. Uppföljning har
påbörjats av att tagna beslut har verkställts eller på annat sätt hanterats.
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Konsekvensen om detta skulle inträffa bedöms som mycket allvarlig då
verksamheten inte skulle arbeta med rätt saker eller mot fastställda mål.
Kontrollmoment
Uppföljning av
verkställighet

Beskrivning
Uppföljning av att
politiskt fattade
beslut har
verkställts.

Metod
Uppföljning av att
politiskt fattade beslut
har verkställts genom
granskning av
uppdragsuppföljningen.

Frekvens
Två gånger
om året i
april och
oktober

Risk för att valen under 2019 inte genomförs enligt gällande lagar och
rutiner

Det finns risk för att valen inte genomförs enligt gällande lagar och rutiner.
Det är väldigt viktigt att de rutiner som finns följs så att inga tveksamheter
finns om att den demokratiska processen inte har fungerat som den ska.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 8 (sannolikhet 2, konsekvens 4)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som låg då kommunen har
bra rutiner och personal som genomför valen enligt gällande lagstiftning och
rutiner. Konsekvensen och skadan som skulle uppstå om detta skulle inträffa
bedöms som mycket allvarligt då detta skulle kunna leda till förtroendeskada
för kommunen och misstanke om valfusk.
Kontrollmoment
Säkerställande av
kunskap och
lokaler.

Beskrivning
Kontroll av att
valförrättare har fått
utbildning och att
lokaler har
inventerats

Metod
Uppföljning av om
utbildning är
genomförd och
lokaler inventerade
genom
frågeställning till
valansvarig.

Frekvens
Genomfört
innan
valdagen

Kommunikation
Risk för att information inte når fram eller inte tas emot

Det finns risk för att informationen som kommunen vill kommunicera inte
når fram eller inte tas emot då det finns flera olika informationskanaler.
Risken ökar också i och med att informationsflödet är högt i samhället och
det kan vara fel tid att informera, fel informationskanal eller missar
målgruppen av annan anledning. Det finns också risk för att
kommunikationen inte sker på det mest kostnadseffektiva sättet.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då informationsflödet
är högt i samhället och informationskanalerna är många. Konsekvensen om
detta skulle inträffa bedöms som allvarlig då påverkan på verksamheten kan
bli stor beroende på vad som informeras om.
Kontrollmoment
Medarbetarenkät

Beskrivning
Uppföljning i
medarbetarenkäten

Metod
Värdena
medarbetarenkätens

Frekvens
Efter
medarbetarenkätens
sammanställning.
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frågor om
information.
Ta fram statistik på
hur många som
klickat på nyheter
som rör alla.

3 nyheter, görs i
oktober.

Risk för att informationen är felaktig

Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig
eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information
vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera
informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela
informationsflödet.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 6 (sannolikhet 2, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då kvalitetssäkring
av den information som lämnas görs. Det svåra är den kommunikation som
inte går via kommunikationsenheten där kontroll inte är möjlig.
Konsekvensen kan bli allvarlig och leda till förtroendeskada för kommunen.
Det finns risk för att informationen är felaktig, inte uppdaterad, bristfällig
eller kan misstolkas. Kommunen hanterar och tar emot mycket information
vilket medför en risk för felaktigheter. Det finns också flera
informationskanaler in och ut vilket gör det svårare att få kontroll över hela
informationsflödet.
Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen med
rätt kompetens

Det finns risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla
personal med rätt kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på
arbetsmarknaden och konkurrensen från andra organisationer är hög.
Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens
verksamheter är i ständig förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen
måste kontrollera att kompetensutveckling av personalen sker i den
utsträckning som behövs för att klara yrkesrollen som annars kan leda till
ökade avvikelser, lägre effektivitet och övriga kvalitetsbrister.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten bedöms som möjlig eftersom kraven på våra verksamheter
förändras ofta och behov av personal uppstår nästan varje dag i en kommun.
Konsekvensen om vi inte klarar av att säkerställa personalförsörjningen
bedöms ha en kännbar påverkan på verksamheten då avsaknad av personal
med rätt kompetens kan betyda att kommunens mål inte nås.
Kontrollmoment
Planering för
ersättning av kritisk
kompetens

Beskrivning
Planering för
ersättning av
kritisk kompetens

Metod
Uppföljning och
planering av
kommande
pensionsavgångar
samt annan kritisk

Frekvens
Två gånger
per år på
ledningsgrupp.
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kompetens så att det
finns en plan för
återbesättning av
tjänsten.
Eventuellt
internutbilda befintlig
personal.
Uppföljning och
återrapportering på
ledningsgrupp.
Uppföljning vid
externt annonserade
tjänster för att
säkerställa att vi är
en attraktiv
arbetsgivare.

10
anställningar
under året.

Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppfylls

Det finns risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte
uppfylls. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren huvudansvarig för
arbetsmiljön och arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsmiljön gäller
både fysiska som psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger
engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och
mål.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 9 (sannolikhet 3, konsekvens 3)
Kommentar:
Sannolikheten att kommunen som organisation inte kan uppfylla kraven i det
systematiska arbetsmiljöarbetet i sin helhet bedöms som möjlig då
kommunen har en omfattande verksamhet med flera olika arbetsställen och
mycket personal. Konsekvensen om kraven i det systematiska
arbetsmiljöarbetet inte uppfylls bedöms ha kännbar påverkan på
verksamheten i form av minskad trivsel, ökad sjukfrånvaro, högre
personalomsättning samt ökad risk för tillbud och arbetsskador. Detta kan
leda till bristande måluppfyllelse, minskad kvalitet och sämre resultat i
kommunens verksamheter.
Kontrollmoment
Uppföljning av
processen

Beskrivning
Uppföljning av att
rutiner och processen
för systematiskt
arbetsmiljöarbete
följs.

Metod
Kontroll av att
samtliga chefer
har fått utbildning
i BAM.
Uppföljning på
fyra av våra
enheter.

Frekvens
Uppföljning
av fyra
enheter en
gång per år.

Risk för brister i hantering av lön

Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens
kostnader, cirka 80 procent. Processer från anställning till utbetald lön
innefattar flera steg beroende av den mänskliga faktorn. I de fall processerna
inte följs eller blivit föråldrade kan detta generera fel vid löneutbetalningar
eller få stor påverkan för den anställde eller arbetsgivaren. Det finns risk att
frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och föräldraledighet inte rapporteras
som det ska. Det finns också risk att redovisningen av lönen blir fel.
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Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att lönehanteringen skulle bli felaktig bedöms som möjlig då
många moment kräver handpåläggning och det finns då risk för fel beroende
av den mänskliga faktorn. Konsekvensen bedöms bli kännbar då detta kan
påverka kommunens förtroende samt i vissa fall den anställdes ekonomi. En
felaktig hantering kan leda till att fel lön utbetalas och att beslut fattas på
felaktiga grunder om redovisningen av lönen hanterats fel.
Kontrollmoment
Uppföljning av
rapporterade
avvikelser.

Beskrivning
Kontroll av att
medarbetares
rapporterade
avvikelser
attesteras av chef
innan lönen
bearbetas.

Metod
Genomgång av
icke attesterade
avvikelser i Visma
lön.
Påminnelse till
ansvarig chef via epost inför
lönebearbetning, att
attestera.
Dokumentation om
oattesterade
avvikelser på
individnivå per chef
för uppföljning och
utbildning.
Attest av lönechef så
medarbetaren får lön
enligt registrerade
avvikelser.
Information till
ansvarig chef om
utförd attest, för
återkoppling till
lönechef innan
lönebearbetning.

Frekvens
Varje månad
inför
lönebearbetning.

Minimalt med fel
och varningar.

Kontroll av
uppstådda fel och
varningar i Visma
lön.

Kontroll av fel och
varningar via
funktion ”Fellista” i
Visma lön.
Korrigering av fel
och av de varningar
som går att rätta.

Varje vecka
samt inför lönebearbetning.

Korrekta
anställningsbeslut.

Kontroll av att
anställningsbeslut är korrekt
registrerade utgör
grunden för att
redovisning och
utbetalning av lön
ska bli korrekt.

Stickprov på två
anställningsbeslut
som
har registrerats i
systemet föregående
månad.

Varje månad.

Korrekt
ersättning
till
förtroendevalda.

Kontroll av
ersättning till
förtroendevalda
mot arvodesreglerna.

Stickprov på två
utbetalda
ersättningar
till förtroendevalda

Varje månad.
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ledamöter i
kommunstyrelsen mot
arvodesreglerna.
Uppföljning av
kontering.

Kontroll av kända
konteringar för
rättning rättas
innan de skickas
till
ekonomisystemet.

Kontroll i lönesystem
via kontering från
ekonomi.

Varje vecka och
inför
lönekörning.

Lönefil från
lönesystem till
ekonomisystem.

Kontroll av att
samtliga lönefiler
skickats till
ekonomisystemet.

Kontroll av att
lönefiler skickats från
Decapus till
ekonomisystem.

Vid varje
lönekörning.

Ekonomifil från
lönesystem till
ekonomisystem.

Kontroll av att
samtliga
ekonomifiler
skickats till
ekonomisystemet.

Kontroll av att
ekonomifiler skickats
från Decapus till
ekonomisystem.

Vid varje
lönekörning.

Placeringsschema från
TimeCare
planering till
Visma lön.

Kontroll av att
samtliga
placeringsscheman
inkommer till
Visma lön i rätt
tid.

Kontroll i Visma lön
att placering
inkommit via
Bemanningsöversikt.

Varje vecka.

Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare

Det finns risk för att attest sker i strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och
integritetsreglerna. Det finns risk för att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att
attestförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemförvaltarna för
ekonomisystem och verksamhetssystem. Det finns en risk för att kontrakt/avtal skrivs på av
andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till förtroendeskada och
ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite från kunder, leverantörer eller
andra myndigheter.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta sker bedöms som stor då det är många personer som
hanterar verifikationer, fakturor och avtal. Konsekvensen om detta inträffar
bedöms som allvarlig då detta kan leda till förtroendeskada eller ekonomisk
skada för kommunen.
Kontrollmoment

Beskrivning

Metod

Frekvens

Mörbylånga kommun

Beslutsattest

Kontroll av
registrerad attest

Datum

Dnr

Sida

2019-02-19
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Kontrollera att
beslutsattest skett av
rätt person med hjälp
av stickprov från
leverantörsreskontran.
Kontroll ska ske mot
attestförteckning samt
jävs- och
integritetsreglerna
enligt reglementet för
verifikationer.
Kontrollera att
attestförteckningar är
korrekt uppdaterade i
utbetalande system.

Stickprovet bör
omfatta minst två
promille av
kontrollperiodens
totala antal
leverantörsfakturor.

Vid två
tillfällen
under året.

Genomgång av att
samtliga
attestförteckningar
överensstämmer
med utbetalande
systems inlagda
attestkontroller
avseende attestant,
ansvar och belopp

Vid ett
tillfälle
under året.

Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor

Risk föreligger att kostnader inte redovisas enligt kommunbas13 och för att
representation, kurser, och resor inte har korrekt dokumentation avseende
syfte och deltagande. Det finns också risk för att leverantörsfakturor inte
betalas i tid.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta inträffar bedöms som mycket stor då hantering av
leverantörsfakturor sker av ett stort antal personer och flertalet av dessa har
inte detta som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Konsekvensen om detta
inträffar bedöms bli allvarlig då detta kan leda till ökade kostnader för
kommunen i form av räntor och påminnelseavgifter samt att redovisningen
inte är tillförlitlig vilket kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.
Kontrollmoment
Kontering

Beskrivning
Kontroll av
kontering mot
kommunbas13.

Representation,
kurser och resor

Kontrollera att
syfte och deltagare
är angivet på
underlaget till
fakturorna.

Metod
Stickprov av
leverantörsfakturor ur
ekonomisystemet som
kontrolleras mot
kommunbas13
avseende kontoslag och
motpart. Stickprovet bör
omfatta två promille av
kontrollerad periods
leverantörsfakturor.
Stickprov från
leverantörsreskontran.
Stickproven bör omfatta
en procent av respektive
baskontos
leverantörsfakturor för
kontrollerad period.
Kontrollera baskonto för
representation, livsmedel,
måltid, resor och kurser.

Frekvens
Vid två
tillfällen
under
året.

Två
gånger
per år.

Mörbylånga kommun

Förfallna fakturor

Kontrollera att det
inte finns några
förfallna
leverantörsfakturor
vid
månadsbryt.

Datum

Dnr

Sida

2019-02-19

KS 2019/000031
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Kontrollera via
fakturahanteringssystemet
att inga fakturor förfallit till
betalning
den 10:e varje månad

En gång
per
månad

Risk för brister i redovisningen

Det finns risk för att redovisningen och underlagen till denna brister. Främst
avser det bokföringsorder. Det finns också risk för brister i rättelser som inte
kan härledas samt balanskonton som inte avstäms regelbundet.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som stor då rättelse av fel och
löpande redovisning sköts av ett flertal personer. Sannolikheten att
dokumentationen brister bedöms också som stor utifrån tidigare genomförda
kontroller. Konsekvensen om detta inträffar bedöms som allvarlig då detta
kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder samt att kommunen bryter
mot gällande lagstiftning.
Kontrollmoment
Bokföringsorder

Avstämning av
balanskonton

Beskrivning
Kontroll av att
rättelse och
omföringar av
bokföringsorder har
tillräckliga underlag
och kan härledas till
ursprunget.
Tillse att
balanskonto stäms
av
regelbundet och
mot korrekta
underlag.

Metod
Stickprov ur
redovisningen.
Stickprovet bör
omfatta två
promille av
kontrollerad
period.
Samtliga
balanskonton för
respektive
förvaltning
kontrolleras mot
underlag.

Frekvens
Vid två tillfällen
under året.

Löpande konton
ska kontrolleras
månadsvis.
Samtliga konton
ska vara
avstämda
vid del och
helårsbokslut.
Undantag
lagerkonto som
inte inventerats
vid
delårsbokslutet.

Risk för brister i hantering av kundfakturering

Det finns risk för att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att
debiterade avgifter inte följer beslutade taxor eller avtal. Detta kan leda till
ökad administration när rättelser måste ställas ut och förtroendet för
kommunen kan skadas. Det kan också innebära förlorade intäkter.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att det finns brister i hanteringen av kundfakturering
bedöms som stor då det kan hända några gånger om året. Den största delen
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av faktureringen sker i försystem utifrån förbrukning och här är
sannolikheten mindre om gällande rutiner följs. Sannolikheten att detta
skulle inträffa är störst vad gäller ströfakturering där inget försystem initierar
fakturering utan den initieras av en tjänsteperson. Konsekvensen bedöms bli
allvarlig eller få stor påverkan på verksamheten om vi inte fakturerar i rätt
tid eller till fel belopp eller glömmer att fakturera helt. Felaktig fakturering
leder till ökad administration om vi måste göra kreditar och att förtroendet
för kommunen skadas. Vi kan också förlora intäkter vilket kan påverka
verksamheten.
Kontrollmoment
Fakturering i rätt tid

Beskrivning
Kontroll av att
fakturering sker i
rätt tid.

Korrekt debiterade
avgifter

Kontrollera att
debiterade avgifter
stämmer överens
med tagna taxor
och avtal.

Rutiner för
ströfakturering

Uppföljning mot
budget för att fånga
upp avvikande
intäkter, dvs
intäkter
som kan ha
missats att
fakturera.

Metod
Stickprov ur
kundreskontran.
Stickprovet bör
omfatta två promille
av kontrollerad
period.
Kontrollera att tiden
mellan leverans av
vara/tjänst och
fakturering inte
överstiger två
månader.
Stickprov ur
kundreskontran.
Stickprovet bör
omfatta två promille
av kontrollerad
period.
Kontroll av
redovisade intäkter
mot budget.

Frekvens
Vid två
tillfällen
under året.

Vid två
tillfällen
under året.

Kontroll av
redovisade
intäkter
och
avsaknad av
redovisade
intäkter
varannan
månad i
samband
med
uppföljning.

Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt

Det finns risk för att kommunens hantering och redovisning av
mervärdesskatt är felaktig. Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar
risken för fel.
Kategori: Risk i finansiell rapportering
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att det skulle bli fel på momsen bedöms som stor trots att
kommunen har bra system och rutiner för detta. Kunskapen om
momsredovisning brister. Största risken för felaktig momsredovisning finns
avseende hyrbilsfakturor och representationsfakturor samt vid
ströfakturering av kundfakturor. Konsekvensen om detta skulle inträffa
bedöms bli allvarlig och leda till skada för verksamheten. Felaktig
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redovisning av ingående moms kan ge upphov till skattetillägg och
förtroendeskada för kommunen.
Kontrollmoment
Korrekt
momsredovisning

Beskrivning
Kontroll av att
momsredovisning sker
på rätt sätt.

Öka
kunskapsnivån

Öka kunskapsnivån på
ekonomiavdelningen
och i övriga
organisationen om
momsredovisning.

Korrekt
momsredovisning

Kontroll av att
ingående moms
redovisas rätt på
leverantörsfakturor

Metod
Anlita ett företag
som kör samtliga
transaktioner och
återvinner felaktig
moms.
Utbilda
medarbetare på
ekonomi som
sedan delar med
sig av kunskapen
till resten av
organisationen.
Stickprov ur
redovisningen.
Stickprovet bör
omfatta två
promille av
kontrollerad
period.

Frekvens
I början av
år 2019.

I början av
2019.

Vid två
tillfällen
under året.

Leverera IT-stöd
Risk för att IT-system inte stödjer verksamheten

Risk för att IT-system inte stödjer användarna och därmed verksamheten.
Detta kan innebära att arbetsuppgifter inte kan utföras på ett optimalt sätt, till
exempel om användare inte hittar den information som han/hon söker.
Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta skulle inträffa bedöms som liten då verksamheten
hanterar ett antal IT-system och personalen i ett flertal fall är
sällananvändare. Kommunen har en löpande dialog med leverantörer av ITsystem angående förbättringsförslag vilket minskar sannolikheten för att
detta inträffar. Konsekvensen om IT-systemen inte stödjer verksamheten
bedöms ha stor påverkan då det kan orsaka störningar, minskad effektivitet
och felhantering.
Risk för att det finns oklarheter i befogenheter och ansvar

Risk för oklarheter i befogenheter och ansvar gällande IT-system.
Systemförvaltning av IT-system ligger i vissa fall ute på enheterna som
använder/har köpt in systemen. Oklarheter kan då uppstå om vilka
befogenheter systemförvaltaren respektive kommunens IT-avdelning har och
vem som är ansvarig för vad.
Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 2, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att detta skulle inträffa bedöms som liten då kontakten
mellan IT-avdelningen och verksamheterna är god. Medvetenheten om vem
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som ansvarar för vad är god. Konsekvensen om detta inte fungerar bedöms
som allvarlig då verksamhetens effektivitet påverkas.
Risk för att system köps ute i verksamheter utan IT:s kännedom

System för samma hantering kan finnas i flera av kommunens verksamheter
vilket innebär en onödig kostnad. Informationssäkerhet, drift och underhåll
av systemet beaktas ej vid införskaffandet.
Kategori: IT-risk
Riskvärde: 6 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 2)
Kommentar:
Kommunen hanterar ett stort antal IT system och sannolikheten att
införskaffande sker utan IT enhetens medverkan bedöms som stor.
Konsekvensen bedöms leda till begränsad skada på verksamheten.
Risk för felaktiga behörigheter i system

Felaktig behörighet i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och andra
överträdelser av befogenheter.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten att detta ska inträffa bedöms som stor. Behörigheter sätts idag
helt utan automatik vilket borgar för misstag vid behörighetstilldelning samt
att förändringar inte hanteras enligt gällande rutiner. Detta innebär i sin tur
att felaktiga behörigheter kan finnas utan möjlighet till uppföljning. Det är
också svårt att följa upp att behörigheter rensas när medarbetare slutar eller
byter tjänst. Konsekvensen bedöms som allvarlig då det kan leda till lagbrott
och överträdelser av befogenheter.
Kontrollmoment
Kontroll av
personal som
slutat/bytt
anställning

Beskrivning
Kontroll av
personal som
slutat/bytt
anställning

Metod
Kontroll av personal
som slutat/bytt
anställning och som
har haft behörighet i
system för externa
webbsidan och i
personalsystemet.

Frekvens
En gång om
året
på all
personals
som
slutat/bytt
anställning.

Tillhandahålla varor och tjänster
Risk för att inköp inte sker enligt avtal

Det finns risk för att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat.
Samtliga avtal finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats
kanske inte är känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade
avtal inte sägs upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika
ställen och inte är samlade i systemstöd.
Kategori: Verksamhetsrisk
Riskvärde: 12 (Sannolikhet: 4, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att avtal inte följs, sägs upp i tid eller förlängs bedöms
som mycket stor då inköp sköts av flera olika personer på förvaltningen och
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därmed ökar risken för att avtalen inte är kända. I riskanalysen har också
framkommit att samtliga avtal inte finns samlade i systemstöd vilket ökar
sannolikheten för brister i hanteringen (mänskliga faktorn). Konsekvensen
om kommunen inte följer avtal, inte säger upp dem i tid eller vid behov
förlänger dem bedöms ha stor påverkan på verksamheten och kan leda till
förtroendeskada och ekonomisk skada.
Kontrollmoment
Uppföljning av
avtalstrohet

Beskrivning
Uppföljning av
avtalstrohet
tillsammans med
upphandlingsenheten i
Kalmar.

Metod
Jämförelse av
inköp från
leverantörer i
förhållande till
tecknade avtal.

Frekvens
Framtagande
av
statistik en
gång
om året

Risk för att direktupphandling inte sker

Det finns risk för att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav.
Lagens krav är inte kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de
direktupphandlingar som görs inte redovisas till upphandlingsenheten.
Kategori: Legal risk
Riskvärde: 9 (Sannolikhet: 3, Konsekvens: 3)
Kommentar:
Sannolikheten för att reglerna för direktupphandling inte följs bedöms som
stor då det är många personer som gör inköp och kunskapen om gällande
lagstiftning varierar. Sannolikheten för att genomförd direktupphandling inte
redovisas till upphandlingsenheten bedöms också som stor då dessa rutiner
inte är kända i verksamheten. Konsekvensen om direktupphandling inte sker
eller redovisas bedöms som allvarlig då detta kan leda till ekonomisk skada
för kommunen samt förtroendeskada.
Kontrollmoment
Uppföljning av
rutinen för
direktupphandling

Beskrivning
Uppföljning av
rutinen för
direktupphandling

Metod
Stickprov på 10 inköp av
konsulttjänster mot
direktupphandlingsprotokoll.

Frekvens
En gång
om året

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 30

2019-02-05

Dnr 2019/000042

Remiss - Handlingsplan - Fossilbränslefri region
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun har fått Handlingsplan för Fossilbränslefri region 2030
Kalmar län på remiss. Förslaget i remissen rör en uppdatering av regionens
mål om fossilbränslefrihet som funnits sedan 2006. Samtliga kommuner,
länsstyrelsen och det nybildade Region Kalmar län kommer att omfattas av
den nya handlingsplanen. Varje myndighet kommer att behöva anta planen
som sin egen.
Beslutsunderlag
Förslag Handlingsprogram för Fossilbränslefri region 2030 Kalmar län.
Missiv Remiss Fossilbränslefri region.
Yttrande daterat den 21 januari 2019.
Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2019.
Per-Olof Johansson (S) ställer frågan om remissvaret ställer krav på att
kommunen tar fram en vindbruksplan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till Elvira Laneborg att undersöka om kravet att ta fram en
vindbruksplan, samt eventuellt komplettera yttrandet.
2. I övrigt anta yttrandet som sitt eget.
_____

Expedieras till:
Region Kalmar län
Miljö och klimatstrateg
Miljöverksamheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(31)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 31

2019-02-05

Dnr 2019/000061

Kommunstyrelsens delegeringsordning 2019, rev 1
Sammanfattning av ärendet
En felaktighet har kunnat konstateras i den nu gällande delegeringsordningen avseende ärendegruppen ”Upphandling och inköp”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Delegeringspunkten A 100 ska ha följande lydelse: ”Besluta om
förfrågningsunderlag i upphandlingar upp till 50 prisbasbelopp.
2. Vid upphandling över 50 prisbasbelopp ska samråd ske med
kommunstyrelsens presidium.
_____

Expedieras till:
Författningssamlingen
Kommundirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 32

2019-02-05

Dnr 2019/000001

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:5-19:6.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(31)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-05

§ 33

Utbildning och konferenser
Beslutsunderlag
Kallelse till utbildning totalförsvar och civilt försvar den 29 maj 2019,
klockan 8.30-17.00 på Hotel Skansen i Färjestaden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ledamöter får delta på utbildningen totalförsvar och
civilt försvar den 29 maj 2019, klockan 8.30-17.00 på Hotel Skansen i
Färjestaden.
_____

Expedieras till:
kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 34

2019-02-05

Dnr 2019/000039

Medborgarförslag - Ny industrihamn i Mörbylånga
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren anser att en ny industrihamn bör anläggas i Mörbylånga.
Ett argument för förslaget är att köbildningen på Ölandsbron då skulle
minska.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2018, § 199.
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2018.
Kultur och tillväxtnämndens förslag till beslut den 9 januari 2019, § 7.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Mörbylånga hamns
mindre goda lämplighet samt de allt för stora kostnaderna som en
ombyggnad till industrihamn skulle medföra.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
För kännedom:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(31)
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§ 35

2019-02-05

Dnr 2019/000055

Medborgarförslag - Bygga en cykelväg mellan Skogsby
och Station Linné
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit gällande en cykelväg från Ölands
folkhögskola till Station Linné.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget inkommit den 22 augusti 2018.
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 3 oktober2018.
Tjänsteskrivelse, daterade den 15 november 2018.
Kultur och tillväxtnämndens förslag till beslut den 9 januari 2019, § 10.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen anser att
vägen folkhögskolan-Station Linné inte är en högprioriterad sträcka.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(31)
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Sammanträdesdatum
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§ 36

2019-02-05

Dnr 2019/000056

Medborgarförslag - Cykelväg från Glömminge till
Algutsrum
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit gällande en önskan om en cykelväg från
Glömminge till Algutsrum då man vill kunna cykla säkert då bilarna kör fort.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit, den 20 april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018.
Kultur och tillväxtnämndens förslag till beslut den 9 januari 2019, § 11.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till Trafikverkets
kommande projekt på väg 136.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(31)
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§ 37

2019-02-05

Dnr 2019/000060

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis
skolfrukost i kommunens skolor
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås det att man inför gratis skolfrukost i kommunens skolor.
Motionären påpekar att inte alla barn hinner äta frukost hemma eller måste
pendla så långt till skolan att de blir hungriga igen. I motionen föreslås att
alla elever från förskolan till årskurs 6 ska få tillgång till gratis skolfrukost.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 27 augusti 2018.
Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad den 28 augusti 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober 2018.
Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 10 december 2018.
Utbildningsnämndens förslag till beslut den 10 januari 2019, § 10.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att det saknas utrymme i
verksamhetens budget.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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§ 38
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Dnr 2019/000058

Överenskommelse mellan Region Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård att gälla
fr o m 2019-03-01
Sammanfattning av ärendet
Uppdatering av existerande samverkansavtal mellan Region Kalmar län och
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan Region och kommunerna i Kalmar län.
Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2018.
Socialnämndens förslag till beslut den 2 januari 2019, §11.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Överenskommelsen mellan Region Kalmar län och kommunerna i
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård, antas.
_____
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Kommunfullmäktige
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§ 39

2019-02-05

Dnr 2019/000059

Utredning av fristående utförare av särskilt boende
inom äldreomsorgen
Sammanfattning av ärendet
En skrivelse från ordförande i vård- och omsorgsutskottet initierade en
utredning av fristående utredare inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse, daterad den 10 april 2018.
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 augusti 2018.
Kommunstyrelsens § 173 den 4 september 2018.
Kommunfullmäktiges § 153 den 25 september 2018, återremiss.
Utredning daterad den 10 oktober 2018.
Kommunstyrelsens § 248/2018 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges § 285 den 18 december 2018.
Socialnämndens förslag till beslut den 2 januari 2019, § 9.
Förslag till beslut på mötet
Per-Olof Johansson (S) yrkar
1. Utredningen avslutas.
2. Utredningsmaterialet överlämnas till socialnämnden för beaktande för en
långsiktlig äldreomsorgsplan som kommunfullmäktige beslutar om.
Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till socialnämndens förslag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 10.38-10.45.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Per-Olof Johanssons förslag mot Henrik Yngvessons
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Per-Olof Johanssons
förslag.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för Per-Olof Johanssons förslag.
Nej-röst för Henrik Yngvessons förslag.
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Omröstningsresultat
Ja

Nej

Avstår

Mattias Nilsson (S)
Per-Olof Johansson (S)
Henriette Koblanck (S)
Håkan Lindkvist (S)
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Johan Ålund (C)
Monika Löfvin Rosén (C)
Matilda Wärenfalk (S)

Henrik Yngvesson (M)
Ulrik Brandén (M)
Ingela Fredriksson (M)
Eric Dicksson (KD)

Olof Nilsson (SD)

8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 avstår.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utredningen avslutas.
2. Utredningsmaterialet överlämnas till socialnämnden för beaktande för en
långsiktlig äldreomsorgsplan som kommunfullmäktige beslutar om.
Reservation
Den utredning som verksamheten inom vård och omsorg har gjort är välformulerad och påtalar tydligt vikten av att kommunen i det snaraste planerar
för ytterligare ett särskilt boende. På 10 år förväntas behovet av platser inom
särskilt boende öka med 110 stycken. Kommunens ekonomiska situation är
också en stor bidragande faktor till att utredningen fokuserat på att få in en
fristående utförare inom äldreomsorgen. Vi anser inte att social-nämnden
behöver invänta ett framtagande av en äldreomsorgsplan, vilket majoriteten
yrkade på, utan att det underlag som presenterats och som social-nämnden
också fattat beslut på är tillräckligt för att komma igång med processen kring
en upphandling. Majoriteten i kommunstyrelsen verkar vilja gömma undan
denna fråga i ytterligare utredningar. Den äldreomsorgsplan som de hänvisar
till är inte påbörjad, och kommer att ta hela 2019 att slut-föra. Det innebär en
fördröjning med minst ett år. Det året kan komma att ha mycket stor betydelse vad det gäller att vi tappar fart i att möta det stora behov som finns av ett
nytt särskilt boende i kommunen, samt risk för kommunen att behöva betala
vitesbelopp för att vi inte kan placera behövande äldre i boende.
Därför yrkade vi bifall till socialnämndens förslag och kommer att göra så
även i fullmäktige.
Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Ingela Fredriksson (M) och Eric
Dicksson (KD)
_____
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§ 40

2019-02-05

Dnr 2019/000048

Reviderad förbundsordning för Kalmarsunds
Gymnasieförbund
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund har reviderat sin
förbundsordning och föreslår nu sina medlemskommuner att godkänna
densamma.
Beslutsunderlag
Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund,
daterad den 26 november 2018.
Protokollsutdrag Kalmarsunds gymnasieförbund § 95, daterat den
13 december 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Godkänna den reviderade förbundsordningen för Kalmarsunds
gymnasieförbund.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2019-02-05

Dnr 2019/000027

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda
bolag, revidering
Sammanfattning av ärendet
En mindre revidering behöver göras av reglementet när det gäller ersättning
till vice ordförande i överförmyndarnämnden. Dessutom behöver ett par
rättningar av redaktionell art göras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 januari 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. I bilaga 1 förs in att 1:e och 2:e vice ordförande i
överförmyndarnämnden ska få ett begränsat arvode som motsvarar 10 %
av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.
2. I bilaga 2 punkt 7 ändras hänvisningen till att istället gälla punkterna 6, 8
och 9.
3. Fotnoten till bilaga 1 ändras så att det hänvisas till vice ordförande, inte
till 1:e och 2:e vice ordförande.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 10.55-11.00.
_____
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Kommunfullmäktige
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§ 42

2019-02-05

Dnr 2019/000037

Genomförande och finansiering av folkomröstning;
Öland - en kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Borgholm och Mörbylånga har i
december 2018 beslutat att genomföra en folkomröstning i frågan om ”Öland
en kommun”.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2018, § 289.
Tjänsteskrivelse, daterad den 21 december 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska vara desamma som för
EU-parlamentsvalet.
2. Mörbylånga kommun ansvarar för att beställa tryckning av 3 x 35 000
valsedlar. Dessa ska vara klargula samt ha samma storlek och samma
papperskvalitet som röstsedel till EU-parlamentsvalet enligt specifikationer i valförordningen, 2005:874. Vid omröstningen ska användas
samma typer av kuvert som till EU-parlamentsvalet.
3. Röstning kan ske på samma sätt som vid ordinarie val med förbehållet att
valnämnden endast ska ansvara för att lägga ut valsedlarna i röstningslokal och vallokal i kommunen.
4. För varje valdistrikt ska samma vallokaler och öppettider gälla som vid
val till EU-parlamentet den 26 maj 2019.
5. Förtidsröstning ska kunna ske i kommunens beslutade förtidsröstningslokaler med samma öppettider som vid val till EU-parlamentet den
26 maj 2019. Budröstning ska ske i enlighet med vallagens regler.
6. Kommunens röstsammanräkning ska vara färdig senast den 30 maj 2019.
7. Uppdra till valnämnden att utifrån ovanstående administrera och genomföra folkomröstningen på samma villkor som gäller för genomförandet
av valet till EU-parlamentet.
8. 150 000 kronor avsätts för de extra kostnader som uppkommer i
samband med genomförandet av folkomröstningen.
9. Kommundirektören får i uppdrag att ha erforderligt samråd med
valmyndigheten och i samband med detta begära att valmyndigheten på
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röstkortet för valet till EU-parlamentet även tar med uppgiften att
väljarna har rösträtt vid den kommunala folkomröstningen.
_____
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2019/000041

Borgensavgift 2019
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun står som garant för de kommunägda bolagens lån. För
borgensåttagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter och uppfylla de
övriga villkor som anges i ägardirektiven. Beviljad borgensram beslutas av
kommunfullmäktige. Av lagstiftning framgår att borgensavgiften ska bygga
på marknadsmässiga villkor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Borgensavgiften för 2019 ska uppgå till 0,30 procent på beviljad
borgensram.
Jäv
Carina Adolfsson Elgestam (S) anmäler delikatessjäv och deltar inte i
beslutet.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2019-02-05

Dnr 2019/000038

Partistöd 2019
Sammanfattning av ärendet
Enligt Mörbylånga kommuns reglemente för lokalt partistöd ska fullmäktige
varje år vid sitt sammanträde i februari 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, beslutad av kommunfullmäktige 2014.
Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Det lokala partistödet för 2019 fastställs till 7 556 kronor i grundstöd till
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och till
5 580 kronor i mandatstöd för varje mandat som det finns en vald
ledamot fastställd för. Mandatstödet ska för 2019 betalas ut för
45 mandat.
2. Partistödet för 2019 ska fördelas enligt följande:
Parti

Mandat

Summa stöd

Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna

11 mandat
9 mandat
1 mandat

68 936 kronor
57 776 kronor
13 136 kronor

Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

2 mandat
13 mandat
2 mandat

18 716 kronor
80 096 kronor
18 716 kronor

Miljöpartiet
Sverigedemokraterna

1 mandat
6 mandat

13 136 kronor
41 036 kronor

_____

Expedieras till:
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§ 45

Kommunstyrelsens medborgardialog/råd
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen diskuterade frågan om inrättande av råd, hur de tidigare
råden har fungerat och hur de kan se ut i framtiden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att ta fram förslag om
rådstruktur.
_____

Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 11.30-12.30.

Expedieras till:
Kommunstyrelsens presidium
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§ 46

Informationsärenden
Preliminärt bokslut
Åsa Bejvall presenterade ett positivt resultat på 46,7 miljoner.
Verksamhetsstöd
Charlotta Rasmusson presenterade verksamhetsstöd och dess innehåll med
74 medarbetare.
Hållbar utveckling
Ann Willsund, Linn Bergsten Ahrens, Emma Rydnér, Elvira Laneborg och
Staffan Åsén informerade om deras samarbete inom folkhälsa, klimat,
världsarv, näringsliv, landsbygdsutveckling och agenda 2030.
Kommunikation
Kim Ahlqvist informerade bland annat om den nya appen som ska användas
som information till kommuninvånarna och besökare. En handlingsplan för
digitalisering, på verksamhetsnivå ska tas fram.
Kommundirektören
Tre prioriteringar:

Koll på läget
Delaktighet, engagemang, samverkan
Digitalisering
Prioriteringar i dagsläget:

Förhandlingar med Cementa
Kraftsamling Sydöland
Utredningsplan för Eketorp
Genomlysning näringslivsorganisation
_____
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