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§ 64 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Inger Bergman och Anne Oscarsson utses att justera dagens protokoll 

fredagen den 22 maj 2015, klockan 9.00 på kommunkontoret.   

_____ 
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§ 65 Dnr 4116 - 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med förändring att ärende 11 utgår 

samt två extra ärenden tillkommer. 

_____ 
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§ 66 Dnr 4117 - 

Godkännande av kungörelse 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla, hemsidan och 

annonserats i våra tre lokaltidningar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har inget att erinra mot sättet för sammanträdets 

kungörande varför kungörelsen godkänns. 

_____ 
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§ 67 Dnr 2015/000171 -105 

Meddelanden och information 

Presentation av ledamot och ersättare 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Gunilla Karlsson (C) 

Jeanette Lind (KD) 

Henriette Koblanck (S) 

Mats Edén (M) 

Kurt Arvidsson (S) 

Anteckningar 

Samordningsgruppens anteckningar från den 8 maj 2015. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 16 juni 2015. 

Ölands Roots 

Olof Svensson informerar om arbetet med Öland Roots och reggae-

festivalen. 

Regionförbundet 

Helena Nilsson, tf regiondirektör, informerar om Regionförbundets arbete 

och hur det berör Mörbylånga kommun. 

Fyr till Fyr 

Eddie Forsman informerar om arbetet med projektet Fyr till fyr.     

_____ 
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§ 68 Dnr 783 - 

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om interpellationen och de tre 

frågorna får ställas och finner att de får ställas. 

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson om 

fiberkabelutbyggnaden i Mörbylånga kommun från Anders Wassbäck (V). 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande läroplanens mål i ämnet 

simning, bad och båtvett från Kristina Sjöström (S). 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande Mörbylånga tätorts 

badplatser från Kristina Sjöström (S). 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson om höjt 

underhållsstöd från Anders Wassbäck (V). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen och frågorna får ställas. 

2. Interpellationen och frågorna anses vara besvarade. 

_____ 
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§ 69 Dnr 2015/000269 -512 

Anmälan av Medborgarförslag - Övergångsställe med 
fartgupp på Fågelvägen i Mörbylånga mellan 
cykelbanorna för en säker övergång 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren har kommit in med förslag om övergångsställe med 

fartgupp då många barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre korsar 

denna väg. Det har vid flera tillfällen observerats att bilister kör med ganska 

hög hastighet i svängen vilket gör att gående håller på att bli påkörda. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 6 maj 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 8 maj 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast 

den 20 oktober 2015.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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§ 70 Dnr 2015/000268 -512 

Anmälan av Medborgarförslag - Fartgupp samt 
chikaner på vägen genom Kyrkbyn i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att fartgupp samt chikaner anordnas i Kyrkbyn 

Mörbylånga som är ett omtyckt promenad och cykelstråk för boende på 

orten. De har vid flertalet tillfällen blivit omkörda av bilar med mycket hög 

hastighet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 6 maj 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 8 maj 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast 

den 20 oktober 2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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§ 71 Dnr 2015/000215 -311 

Anmälan av Medborgarförslag - Genomfart för bil förbi 
Bredingestrand till parkerings- och rastplatsen vid 
Klovenhall samt borttagande av förbudsskyltar på 
allmänning 

Sammanfattning av ärendet 

Tord Rosenkvist, Mörbylånga har lämnat förslag att vägen förbi villaområdet 

Bredingestrand åter öppnas och att förbudsskyltar tas bort. Även 

stenbumlingar som kantar vägen bör avlägsnas. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 15 april 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 8 maj 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast 

den 20 oktober 2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Tord Rosenkvist 
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§ 72 Dnr 2015/000256 -009 

Anmälan av motion  

Beslutsunderlag 

Av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) om att utse 

ljungpiparen till kommunfågel för Mörbylånga kommun. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 8 maj 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning och för beslut 

på kommunfullmäktige den 21 december 2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Anders Wassbäck 
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§ 73 Dnr 2015/000134 -880 

Nytt bibliotek i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Mörbylånga kommuns Biblioteksplan 2014 -18 ska ett nytt bibliotek 

etableras i Färjestaden och frågan om finansiering hanteras i 

budgetberedningen för 2016. 

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2014- 2018. 

Handlingsplan kulturutveckling 2015-16. 

Hyresavtal. 

Tjänsteskrivelse den 28 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 128 med förslag till beslut. 

Förslag lämnade under mötet 

Henrik Yngvesson (M): Punkt två ändras så att summan 3 miljoner kronor 

läggs till i texten. I övrigt enligt kommunstyrelsens förslag. 

Berne Klysing (FP) med instämmande av Claus Zaar (SD), Nina Åkesson-

Nylander (KD) och Göran Backrot (C): Återremiss i avvaktan på att det 

pågående arbetet med en kulturstrategi avslutas, att frågan om 

marknadsföringsbidraget på 110 000 kronor är förenligt med 

kommunallagen utreds och att alternativet att bygga om  och till nuvarande 

bibliotekslokaler utreds. 

Günter Ruchatz (M) med instämmande av Anne Wilks (MP): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslaget om återremiss och finner att fullmäktige 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och Henrik Yngvessons 

förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt Henrik Yngvessons förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Teckna avtal med A/S Ölands Butikscenter enligt bilaga avseende en 

lokal för biblioteksverksamhet enligt de förutsättningar som redovisas i 

denna tjänsteskrivelse. 

2. 3 miljoner kronor av de medel som finns avsatta i investeringsanslaget 

för världsarvscentrum och servicecentrum får användas för nytt bibliotek 

i Färjestaden.  

Reservation 

Berne Klysing (FP), Nina Åkesson-Nylander (KD), Göran Backrot (C), 

Claus Zaar (SD), Anne Oscarsson (SD), Eric Rosenlund (SD) och Bert 

Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Berne Klysing och Nina Åkesson-Nylander lämnar skriftlig reservation. 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna vill anteckna följande i protokollet: 

”Vi sverigedemokrater är positiva till ett nytt bibliotek i Färjestaden. Vår oro 

är kostnadsdelen. Vi saknar en benchmarking med bibliotek i tätorter av 

samma storlek. Vi saknar en hyresförhandlare som nagelfar förvaltarens 

hyresförslag och lämnar ett alternativt förslag från kommunen.” 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och näringslivssektorn 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 

För kännedom: 
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§ 74 Dnr 2015/000172 -701 

Samverkansöverenskommelse kring personer med 
psykiska funktionsnedsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha 

överenskommelser om samarbetet när det gäller personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

Samverkan ska bedrivas så att den enskilde upplever hälso-och sjukvård, 

habilitering, rehabilitering, vård och omsorg samt stöd som en helhet oavsett 

vilken huvudman eller enhet som bär ansvaret. 

Beslutsunderlag 

Reviderad samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 

och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsned-

sättning, Länsgemensam ledning i samverkan 2015-03-06. 

Följebrev från regionförbundet i Kalmar län, 2015-03-19. 

Tjänsteskrivelse den 2 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 132 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mörbylånga kommun ställer sig bakom den reviderade samverkans-

överenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i 

Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Landstinget i Kalmar län, 392 32 Kalmar 

Ann-Katrin Ståhl 

För kännedom: 
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§ 75 Dnr 2015/000129 -139 

Riktlinjer för Mörbylånga kommuns mottagande av 
ensamkommande barn 

Sammanfattning av ärendet 

Vid tillsyn från IVO (Inspektionen för vård och omsorg), 2014-08-26, 

ställdes krav på åtgärder gällande utformningen av ett ledningssystem där 

processer kring Bidayas verksamhet skall identifieras, beskrivas och 

fastställas. 

Beslutsunderlag 

Beslut IVO dnr 14/159-133. 

Tjänsteskrivelse den 4 mars 2015. 

Kommunstyrelsens § 133 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Riktlinjerna för Mörbylånga kommuns mottagande av ensamkommande 

barn antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Malin Furberg 

Ann-Katrin Ståhl 

För kännedom: 

 

 

 



 

 

 

Riktlinjer  

Datum 

 
Dnr 

KST 2015/000129-139 

Beslutande 

Kommunfullmäktige 
§ 75/2015 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för Mörbylånga kommuns mottagande av 
ensamkommande barn 
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Innehåll 
 

1. Förord 

 

2. Aktuella ledningsfunktioner och ansvarsområden för kommunens 

mottagande av ensamkommande barn 

 

Viktiga funktioner 

 Sektionschef M-verksamheten 

 Ansvarig för kvalitet och utveckling 

 Verksamhetsområdeschefer 

 Chefer på enhetsnivå 

 Medarbetare 

 Lex Sahra ansvarig 

 Öveförmyndare 

 God man och särskilt förordnad vårdnadshavare 

 Vårdgivare 

 

3. Organisationskartor 

 

4. Olika myndigheters ansvar 

 4a Migrationsverket 

 4b Länsstyrelsen 

 4c Landstinget 

 4d Inspektionen för vård och omsorg IVO 

 4e Socialstyrelsen 

 4f Kommunerna 

 

5. Värdegrund och måldokument 

 

6. Aktiviteter, rutiner och egenkontroll för att säkra verksamhetens kvalitet. 

 6a Aktiviteter 

 6b Rutiner 

 6c Egenkontroll 
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1 FÖRORD 
Ensamkommande barn är en gemensam beteckning för barn under 18 år som 

vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon 

annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som 

efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. 

 

Det är Mörbylånga kommuns ansvar att de ensamkommande barn som 

anvisas av Migrationsverket till kommunen erbjuds ett tryggt och säkert 

boende av god kvalitet med möjligheter till individuellt stöd och utveckling. 

Med god kvalitet avses att boendet och stödet ska uppfylla de krav och mål 

som gäller enligt lagar och andra föreskrifter. Vidare ska det 

ensamkommande barnet ha tillgång till lämplig utbildning, samt behövlig 

hälso-, sjuk- och tandvård.  

 

”Riktlinjer för Mörbylånga kommuns mottagande av ensamkommande barn” 

är ett dokument framtaget för att tydliggöra kommunens mottagande av de 

ensamkommande barnen. Riktlinjerna ska medföra ett förutsägbart flöde och 

på så sätt bidra till att säkra kvaliteten, samt effektivisera kommunens 

mottagande av ensamkommande barn.  

 

2 Aktuella ledningsfunktioner och ansvarsområden för 

kommunens mottagande av ensamkommande barn. 
 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, riksdagens 

motsvarighet i kommunen. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som 

är kommunfullmäktiges verkställande organ och kommunens motsvarighet 

till regering. Kommunstyrelsen ansvarar för att verkställa de politiska 

besluten och för att verksamheterna fungerar i vardagen.  

 

I kommunen finns två förvaltningar med tjänstemän som verkställer 

politikernas beslut. Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Kommunstyrelseförvaltningen lyder under 

kommunstyrelsen och förvaltningschef är kommunchefen. Förvaltningen är 

indelad i fyra sektorer däribland Mjuka sektorn, M-verksamheten. M-

verksamheten består av verksamheterna barn och ungdom, vård och omsorg 

och IFO, LSS, Socialpsykiatri och AME.  

 

Viktiga funktioner  

Sektionschef M-verksamheten 
Ansvarsområde: Har det yttersta ansvaret för att planera, leda, kontrollera, 

följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  

 

Ansvarig för kvalitet och utveckling 

Ansvarsområde: utvecklings-, uppföljnings- och kvalitetsansvar 

 

Verksamhetsområdeschefer  

Ansvarsområde: Verksamhetsområdescheferna har ett samlat ledningsansvar 

så att verksamheterna bedrivs med hög kvalitet. De ansvarar för att planera, 

leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Det 

innebär också att göra risk- och händelseanalyser, utöva egenkontroll och ta 

emot och utreda synpunkter och klagomål.   
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Chefer på enhetsnivå 

Ansvarsområde: Ansvarar för att bryta ned de övergripande målen till 

verksamhetsmål och att kvalitetsarbetet förankras hos medarbetarna. 

Enhetschefen ansvarar för att upprätta strukturer och processer i 

verksamheten, samt att följa upp resultat i kvalitetsarbetet, analysera 

resultatet och vidta de förbättringsåtgärder som krävs. De ska även löpande 

bedöma om det finns risk för att händelser kan inträffa som kan medföra 

brist i verksamhetens kvalitet, utöva egenkontroll, ta emot, utreda och 

sammanställa synpunkter och avvikelser. Enhetscheferna har ett 

arbetsmiljöansvar för sin personal 

 

Medarbetare: 
Ansvarsområde: Alla medarbetare ansvarar för att de insatser som 

genomförs är av god kvalitet. Varje enskild medarbetare ansvarar för att 

känna till och arbeta i enlighet med de processer, rutiner och riktlinjer som 

tagits fram. Medarbetarna ska medverka i risk- och avvikelsehantering, delta 

i arbetet med uppföljning av mål och resultat samt visa engagemang utifrån 

beslutade mål i verksamhetsplanen samt de värdighetsgarantier och 

kvalitetsdeklarationer som är antagna. Samtliga medarbetare har 

rapporteringsskyldighet enligt Lex Sahra och ska rapportera avvikelser, 

missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till närmsta chef. 

 

Lex Sahra ansvarig 
Ansvarsområde: utreder avvikelser enligt lex Sarah samt svarar för 

anmälningsskyldigheten enligt lex Sarah. 

 

Överförmyndare 
Ansvarsområde: Förordnande av god man till ensamkommande barn och 

ungdomar under 18 år, om det är möjligt ge barnet tillfälle att yttra sig innan 

förordnandet, bestämma vem som är lämplig för uppdraget, entlediga/byta 

god man, utöva tillsyn över god man, besluta om arvode till god man, bör se 

till att god man har tillräcklig kunskap för sitt uppdrag, bör se till att det 

finns gode män tillgängliga. 

 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare 

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare 

och förmyndare. När ett asylsökande ensamkommande barn anvisas till 

Mörbylånga kommun tillförordnar överförmyndaren i kommunen god man. 

Om Migrationsverket beslutar om uppehållstillstånd (tillfälligt eller 

permanent) för det ensamkommande barnet ansvarar kommunens 

socialnämnd för rekrytering av en särskilt förordnad vårdnadshavare och 

lämnar in begäran hos Tingsrätten att fastställa uppdraget för särskilt 

förordnad vårdnadshavare. Kostnader för god man tillfaller 

Migrationsverket, kostnader för särskilt förordnad vårdnadshavare tillfaller 

kommunen. Att vara god man är ett temporärt uppdrag som upphör när 

barnet fyller 18 år, får PUT eller varaktigt lämnar landet. Uppdraget som 

särskilt förordnad vårdnadshavare upphör den dag barnet fyller 18 år. 

 

Ansvarsområde: God mans ansvar regleras i Lag om god man för 

ensamkommande barn (2005:429). Lagen har tagits fram för att stärka 
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skyddet för ensamkommande barn. Särskilt förordnad vårdnadshavares 

ansvar regleras i föräldrabalken. Särskilt förordnad vårdnadshavares och god 

mans ansvar och uppdrag för ensamkommande barn är i stora delar 

likvärdigt. Båda uppdragen innebär att följa upp att barnet får sina rättigheter 

tillgodosedda i vardagen. Det handlar till exempel om att få boende och 

skola att fungera, och att sköta kontakter med myndigheter och hälsovård. 

Enligt föräldrabalken ska en särskilt förordnad vårdnadshavare därutöver 

sörja för en god fostran, precis som alla andra föräldrar. I takt med barnets 

stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets egna 

synpunkter och önskemål.  

 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare har inte 

försörjningsskyldighet för barnet och ansvarar inte heller för den faktiska 

vården.  

 

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare omfattas inte av 

tystnadsplikt enligt Offentlighet- och sekretesslagen. 

 

Vårdgivare 

Ett barn under 18 år får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut 

om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som 

inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om 

honom eller henne (6 kap 6§ SoL). För barn och unga som inte fyllt 18 år 

finns följande placeringsalternativ: Familjehem, privat placering hos 

exempelvis anhörig till barnet, jourhem vilket innebär tillfällig placering i ett 

enskilt hem, samt HVB och särskilda ungdomshem enligt 12§ LVU.  

Ansvarsområden: Vårdgivaren ansvarar för den faktiska vården om det 

enskilda barnet enligt uppdrag från socialnämnden. 

För att kunna erbjuda ensamkommande barn boende och omsorg driver 

Mörbylånga kommun boendekedjan Bidaya. Boendet bedrivs i HVB form 

och målgruppen är ensamkommande pojkar, asylsökande eller med 

uppehållstillstånd i åldern 15-21 år. Vid särskilda behov kan boende i 

familjehem eller externt HVB/särskilt ungdomshem ordnas. 

 

3 Organisationskarta 

Nedan presenteras kommunens organisation genom en organisationskarta. 

De funktioner som har ett specifikt ansvar för kommunens mottagande av 

ensamkommande barn finns angivet. 

 

Bild 1 Organisationskarta politikernivå 
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Bild 2-5 Organisationskarta tjänstemannanivå 

Bild 2

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Kommunlednings- 
utskott 

Socialt utskott 
- ansvarar för beslut i 

individärenden, ex 
biståndsbeslut, vårdfrågor, 

särskilt förordnande 
vårdnadshavare. 

Barn- och 
ungdomsutskott 

- ansvarar för skolfrågor. 

Vård- och 
omsorgsutskott 

Miljö- och 
byggnadsnämnd 

Arbetsutskott 

valnämnd valberedning 

Överförmyndare 
- ansvarar för ärenden 

gällande god man 
Revisorer 

Miljö- och 
byggnadsförvaltning 

miljö- och 
byggnadschef 

Miljöverksamhet 
Plan- och 

byggverksamhet 
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Bild 3

 

 

Bild 4

 

Kommunstyrelseförvaltning 
(Kommunchef) 

M-verksamhet 
(Sektionschef) 

Vård och omsorg 
(verksamhetsområdeschef) 

 

Barn och ungdom 
(Verksamhetsområdeschef) 

Skola, fritid 

IFO, LSS, Socialpsykiatri, AME 
(Verksamhetsområdeschef) 

Kultur- och 
näringslivssektor 

Verksamhetsstöd 

kommunkansli 

Ekonomi 
ansvarar bla för återsökningar 
till Migrationsverket, fakturor 

och vissa utbetalningar för EKB  

IT 

Personal och löner, 
företagshälsovård 

Ansvarar bla för utbetalning av 
löner till familjehem och särskilt 

förordnade vårdnadshavare. 

Mark och 
exploatering 

Teknisk 
affärsverksamhet 

IFO, LSS, Socialpsykiatri, AME 
(Verksamhetsområdeschef) 

Myndighetsavdelningen 
(Myndighetschef) 

ansvarar för ärenden gällande särskilt 
förordnade vårdnadshavare och 

familjehem.  

LSS, socialpsykiatri 
(Enhetschefer) 

Ansvarar för verkställande 
av insatser 

AME, Integration vuxna 
(Enhetschef) 

Integrationsenheten barn och 
ungdom 

(Enhetschef) 
Ansvarar för handläggning och 

verkställande av insatser för EKB 
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Bild 5 

 
 

 

 

4 OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR 
 

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn och 

ungdomar. Migrationsverket, länsstyrelserna, kommuner och landsting 

ansvarar för olika delar.  

 

4a Migrationsverket 

Migrationsverket ansvarar för asylprocessen, för förordnande av offentliga 

biträden och för att anvisa barnen till en kommun för boende och annat stöd.  

 

Verkets ansvar omfattar även att lämna uppgifter om barnet till berört 

landsting, i förekommande fall göra åldersbedömning, efterforska barnets 

vårdnadshavare, arbeta med återvändandet för de barn som inte får stanna, 

samt för att handlägga och fatta beslut i ärenden om ekonomisk ersättning till 

barnen i form av dagsersättning och särskilda bidrag. 

 

Från och med 2012 gäller omedelbar anvisning för alla ensamkommande 

asylsökande barn. Omedelbar anvisning innebär att Migrationsverkets 

anvisning ska ske i omedelbar anslutning till att det ensamkommande barnet 

söker asyl, tidsmässigt innebär detta i normalfallet att ansvaret övergår till 

anvisad kommun två arbetsdagar efter att det ensamkommande barnet 

lämnat in sin asylansökan. 

 

Migrationsverket skickar anvisningsdokumentet till anvisad kommun och 

ankomstkommun i samband med att barnet söker asyl. Datum för 

ansvarsövergången ska framgå av anvisningsdokumentet. En anvisning 

innebär att Migrationsverket beslutar att utse en kommun till 

vistelsekommun enligt socialtjänstlagen. Av anvisningsbeslutet framgår även 

om anvisningen sker enligt avtal eller som en utökad anvisning utöver avtal. 

 

Integrationsenheten 
barn och ungdom 

(Enhetschef) 

Boendekedjan Bidaya 
Torget, Fabriksgatan 8, 

Fabriksgatan 10 

Socialsekreterare 
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Från och med årsskiftet 2013/2014 har Migrationsverket genom lagändring 

utökade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för 

ensamkommande barn och ungdomar. En kommun kan inte överklaga ett beslut 

om anvisning. Anvisning av kommun sker enligt följande fyra steg:  

 

1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga. släkting  

2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats  

3. a) kommun utan överenskommelse  

b) kommun med överenskommelse, där mottagandet inte startat  

c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är färre 

än kommunens fördelningstal. Fördelningstalen för kommunerna beräknas 

utifrån Migrationsverkets behov av asylplatser. Migrationsverket har 

tillsammans med länsstyrelserna tagit fram en modell för att beräkna 

fördelningstalet. Faktorer som styr fördelning av platser är kommunens 

folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn, tidigare 

flyktingmottagande samt antal inskrivna asylsökande på kommun och länsnivå.  

4. samtliga kommuner  

 

 

För Mörbylånga kommun gäller: 
 

 Mörbylånga kommuns beräknade fördelningstal för 2015 är 12 
asylsökande ensamkommande barn.  

 Från och med 1 januari 2015: Avtal med Migrationsverket om 
12 boendeplatser för asylsökande ensamkommande pojkar i 
åldern 15-17 år. För 2015 gäller att 1 asylplats beräknas 
generera 1,5 platser/helår. 

 Avtal med Migrationsverket om 10 boendeplatser för 
ensamkommande pojkar med uppehållstillstånd i åldern 15-21 
år. 
 

 

4b Länsstyrelsen 

Länsstyrelsernas ansvar är att förhandla med kommunerna om mottagande 

av ensamkommande barn och ungdomar, samt utveckla samverkan mellan 

kommuner och myndigheter. Länsstyrelserna utövar också tillsyn gentemot 

överförmyndare i kommunerna. 

 

 

För Mörbylånga kommun gäller: 
 

 Länsstyrelsen i Kalmar län svarar för Mörbylånga kommuns 
mottagande av ensamkommande barn. 

 Ansvariga för kontakter med Länsstyrelsen inom Mörbylånga 
kommun:  
I samverkan och samordningsfrågor: Kommunchef och 
verksamhetschef 
Vid beslut om mottagande av ensamkommande barn: 
Kommunstyrelsen, vid brådskande ärenden Kommunalråd. 
Vid samverkan i nätverk: Verksamhetschef, enhetschef 
Integrationsenheten barn och ungdom. 
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4c Landstinget 

Landstinget ansvarar för att ge de ensamkommande barnen den vård de 

behöver, såväl den psykiska som den fysiska. Asylsökande barn har rätt till 

hälso-, tand- och sjukvård på samma villkor som andra barn i det svenska 

samhället. Efter fyllda 18 år bedöms barnen som vuxna och om de 

fortfarande är asylsökande ska landstinget erbjuda vård som inte kan anstå, 

mödravård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. När barnet har 

fått PUT har han/hon rätt till vård i samma utsträckning som svenska 

medborgare.   

 

 
För Mörbylånga kommun gäller: 

 Den stationära mottagningen för länets hälsovård till asylsökande 
ensamkommande barn finns i Hultsfred. Mottagningen arbetar 
mobilt. Länets asyl- och flyktinghälsovård arbetar i huvudsak med 
inledande hälsoundersökningar. Ansvarig för samordning av 
hälsovården för asylsökande ensamkommande barn är 
sjuksköterska vid asyl- och flyktinghälsovården i Hultsfred.  

 Det medicinska ansvaret för hälso- och sjukvården ligger i första 
hand på länets hälso- och vårdcentraler.  

 Ur arbetsmiljöhänseende erbjuds tillsvidarepersonal som tjänstgör 
på Bidaya vaccination mot hepatit A och B. Vaccinationen utförs 
av företagshälsovården efter remiss från enhetschef 
Integrationsenhet barn och ungdom. 

 

 

4d Inspektionen för vård och omsorg IVO 

Utövar tillsyn över hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss 

tillståndsprövning. 

 

Enligt 3 kap 19 § socialtjänstförordningen (SoF) ansvarar Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) för tillsynen av hem för vård eller boende, HVB. 

Som en del i tillsynen utförs inspektioner. Inspektionerna sker minst två 

gånger per år och kan vara föranmälda eller oanmälda, minst en inspektion 

ska vara oanmäld. Den som inspekterar verksamheten ska samtala med de 

barn och ungdomar som samtycker till det. 

 

 

För Mörbylånga kommun gäller: 

 

 IVO utövar tillsyn över Myndighetsavdelningen och 

Integrationsenheten barn och ungdom i ärenden som gäller 

handläggning och åtgärder för det enskilda barnet, samt de boenden 

inom Bidayas boendekedja som bedrivs i HVB form. 
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4e Socialstyrelsen 

Ansvarar för att ta fram föreskrifter, allmänna råd, vägledning med mera för 

att stödja socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete. 

 

4f Kommunerna 

Ansvarar för att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och 

placering i lämpligt boende. Detta innebär också att t.ex. utreda om en 

anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet. Under barnets 

uppväxt ansvarar kommunen för att ge fortsatta insatser. Om barnet får 

uppehållstillstånd ansvarar kommunen för den fortsatta integrationen, samt 

övertar Migrationsverkets ansvar för efterforskandet av barnets 

familjemedlemmar. Kommunen övertar ansvaret 1 månad efter det att barnet 

har fått beslut om uppehållstillstånd. Kommunerna ansvarar vidare för att 

barnet får skolundervisning, samt att god man utses under asylprocessen och 

särskild förordnad vårdnadshavare om barnet får uppehållstillstånd.  

 

 

För Mörbylånga kommun gäller: 

 

 När ett asylsökande ensamkommande barn blir anvisad till 

Mörbylånga kommun av Migrationsverket, blir Mörbylånga kommun 

vistelsekommun (i enlighet med vad som avses i 2 a kap 1§ SoL) och 

ansvarar således för att barnet får det stöd och den hjälp som 

föreskrivs i 2 kap 1§ SoL. Innebär således ansvar för utredning och 

åtgärder beträffande det enskilda barnet.  

 Om Migrationsverket beslutar att ge barnet uppehållstillstånd blir 

Mörbylånga kommun barnets bosättningskommun. 

 Integrationsenheten för barn och ungdom har det sammanhållande 

ansvaret för att det enskilda ensamkommande barnet får det stöd och 

den hjälp som han eller hon är i behov av gällande ett tryggt och 

säkert boende av god kvalitet med möjligheter till individuellt stöd 

och utveckling. 

  Vid integrationsenheten barn och ungdom handläggs alla 

individärenden som gäller ensamkommande barn. 

 Vid myndighetsavdelningen handläggs frågor gällande särskilt 

förordnad vårdnadshavare samt medgivandeutredningar för 

familjehem.  

 Integrationsenheten barn och ungdom ansvarar för att sammanställa 

alla återsökningar som ska göras till Migrationsverket. 

Ekonomienheten ansvarar för den faktiska återsökningen och 

bevakning av återsöksärenden. 

 

 

5 Värdegrund och måldokument 
 

För Mörbylånga kommuns mottagande av ensamkommande barn gäller att 

alla verksamheter som berörs av mottagandet ska grunda sig på den av 

Mörbylånga kommun antagna värdegrunden ”Människan i fokus”. I enlighet 

med värdegrunden ska vi ansvara för att tillsammans utveckla Mörbylånga 

kommun på ett kreativt och jämlikt sätt.  
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Styrande för alla verksamheter är verksamhetsplanen som antas av 

kommunstyrelsen en gång per år. Vidare ska alla beslut och insatser som rör 

barn vila på de grundläggande bestämmelserna i FN:s barnkonvention. 

Enligt artikel 3 ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla beslut 

som rör barn och enligt artikel 12 har varje barn rätt att uttrycka sin mening 

och höras i alla frågor som rör henne eller honom. Barnets åsikt ska beaktas i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

För mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar gäller att de ska 

behandlas så lika övriga barn och ungdomar som möjligt. 

 

Styrande för verksamheterna inom Integrationsenheten barn och ungdom är 

portalparagraferna i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 

 

1 § (SoL) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 

grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 

Enligt 2 § (SoL) gäller att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 

beaktas. 

 

Med barn avses varje människa under 18 år. 
 

Vidare gäller att i enlighet med 3 kap 5§ SoL, utforma och genomföra 

insatserna tillsammans med den enskilde och vid behov i samverkan med 

andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.  

 

I enlighet med 5 kap 1 § SoL ska Integrationsenheten barn och ungdom 

verka för att de ensamkommande barnen och ungdomarna växer upp under 

trygga och goda förhållanden. I den mån det är möjligt ska verksamheten i 

nära samarbete med hemmen arbeta för att främja en allsidig 

personlighetsutveckling och gynnsam fysisk och social utveckling hos det 

enskilda barnet/ungdomen. Det enskilda barnet ska, med stöd från 6 kap 7§ 

SoL, få god vård och fostran och i övrigt ges möjlighet till gynnsamma 

uppväxtförhållanden. Vidare ska vi verka för att den unge får lämplig 

utbildning och nödvändig hälso- och sjukvård. 

 

För HVB hemmen i boendekedjan Bidaya gäller vidare, i enlighet med 3 kap 

3§ SoF, att boendet ska bygga på förtroende för och samarbete med den 

enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. 

Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska anpassas 

till den enskildes individuella behov och förutsättningar.  
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6 Aktiviteter, rutiner, och egenkontroll för att säkra 

verksamhetens kvalitet 
 

6 a Aktiviteter 

För att uppnå god kvalitet i omsorgen och vården om de ensamkommande 

barnen ska alla åtgärder och insatser utföras med utgångspunkt i de centrala 

begrepp som enligt lagar, förordningar och föreskrifter styr de olika delarna i 

verksamheten. Det handlar om att eftersträva känsla av trygghet och 

meningsfullhet, verka för delaktighet, rättssäkerhet, självbestämmande och 

integritet, samt utvecklandet av egna resurser och deltagande i samhällslivet.  

 

 Ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar handläggs 

utifrån samma skyldigheter som för andra barn i samhället, med 

hänsyn taget till de särskilda lagar och föreskrifter som gäller 

ensamkommande barn.  

 Det enskilda barnet/ungdomen har rätt till delaktighet när det gäller 

beslut om den egna vården, i den egna vårdens utformning, samt 

HVB verksamhetens utformning och innehåll.  

 Den unge ska ges möjlighet att lämna synpunker på verksamheten.  

Hänvisning till kommunens antagna rutinbeskrivning för hantering 

av synpunkter och klagomål. 

 Processbeskrivningar ska finnas för att beskriva olika flöden i 

verksamheten. 
 

6b Rutiner 

 

 Den unge ska alltid erbjudas möjlighet att vara delaktig i det underlag 

som ska ligga till grund för beslut i vårdfrågan, samt utformning av 

vård- och genomförandeplan. Ansvarig: socialsekreterare och 

boendesamordnare vid boendekedjan Bidaya. 

 Varje beslut ska grunda sig på en bedömning där den unges 

uppfattning vägts in. Ansvarig: socialsekreterare och enhetschef för 

Integrationsenhet barn och ungdom. 

 Av dokumentationen ska framgå den unges uppfattning samt på 

vilket sätt den unge getts möjlighet till delaktighet. Ansvarig: 

socialsekreterare och boendesamordnare vid boendekedjan Bidaya. 

 Uppföljning av placeringen minst en gång var sjätte månad. 

Ansvarig: Socialsekreterare. 

 Uppföljning av upprättad genomförandeplan. Minst en gång var 

tredje månad. Ansvarig: Boendesamordnare vid boendekedjan 

Bidaya. 

 Den unge skall fortlöpande ges information på vilka olika sätt 

han/hon kan framföra åsikter och synpunkter på verksamheten. 

Ansvarig: All kommunanställd personal som möter den unge i 

tjänsten. Socialsekreterare och boendesamordnare vid boendekedjan 

Bidaya har huvudansvaret för att försäkra sig om att den unge känner 

till och har förstått var han/hon ska vända sig med sina synpunkter. 

 Varje vecka hålls husmöte på boendekedjan Bidaya. De boende ges 

då möjlighet att framföra önskemål på verksamhetens innehåll och 

utformning, ex aktiviteter, något som upplevs saknas, något man vill 

ändra eller införa. Ansvarig: boendepersonal Bidaya. 
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 Varje vecka ges de boende möjlighet att påverka veckans matsedel. 

Ansvarig: den boendepersonal på Bidaya som planerar matsedeln. 

 En gång i månaden hålls stormöte på Bidaya. De boende får då 

information om sådant som är på gång i verksamheten. De ges också 

möjlighet att framföra önskemål avseende verksamhetens innehåll 

och utformning. Ansvarig: enhetschef för Integrationsenhet barn och 

ungdom. 

 En gång i månaden hålls brukarråd på boendekedjan Bidaya. 

Godemän, särskilt förordnade vårdnadshavare och överförmyndaren 

bjuds in att delta. På brukarråden lämnas information vad som är på 

gång i verksamheten och önskemål och frågeställningar lyfts fram 

och diskuteras. Ansvarig: enhetschef för Integrationsenhet barn och 

ungdom. 

 Processbeskrivningar för olika flöden i verksamheten upprättas och 

revideras vid behov. Ansvarig: Enhetschef Integrationsenhet barn och 

ungdom tillsammans med socialsekreterare och boendesamordnare 

boendekedjan Bidaya. 

 

6c Egenkontroll 

 Granskning av ärenden. Ansvarig: enhetschef Integrationsenheten 

barn och ungdom. 

 Mätning, uppföljning och analys av specifika mål som gäller för 

verksamheten aktuellt år, enligt bestämt mätintervall. 

 Genomgång av upprättade processbeskrivningar minst en gång per 

år. Ansvarig: enhetschef Integrationsenheten barn och ungdom 

tillsammans med socialsekreterare och boendesamordnare vid 

boendekedjan Bidaya.  
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§ 76 Dnr 2015/000211 -600 

Samverkansdokument mellan skola och den 
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar 
län 

Sammanfattning av ärendet 

Denna överenskommelse är kopplad till samverkansöverenskommelsen 

mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning, 2015-2017. Överenskommelsen 

utgör vidare en grund för de olika psynk-projekt som pågår och kommer att 

pågå under en tid framöver i vårt län. Detta dokument är en fortsättning av 

tidigare upprättad överenskommelse och syftet är att tydliggöra de olika 

huvudmännens ansvarsområden och säkerställa att våra barn och ungdomar 

får den vård och det stöd de har rätt till. 

Beslutsunderlag 

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget och kommunerna i 

Kalmar län. 

Kommunfullmäktige den 24 september 2013, § 108. 

Tjänsteskrivelse den 19 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 134 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ställa sig bakom framtagen samverkansöverenskommelse. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Landstinget i Kalmar län 

Ann Willsund 

För kännedom: 
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§ 77 Dnr 2015/000181 -174 

Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskydds-
kontroll från och med den 1 juni 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll har tagits 

fram av Räddningstjänsten Öland. 

Beslutsunderlag 

Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 15:12. 

Förslag till ny taxa. 

Räddningschefens skrivelse den 26 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse den 13 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 135 med förlslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll fastställs. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 juni 2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Räddningstjänsten Öland 

Författningssamlingen 

För kännedom: 
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§ 78 Dnr 2014/000574 -003 

Ny Avfallsplan 2015--2022 för Kalmarsundsregionens 
Renhållare 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har skickat ut en ny renhållnings-

ordning för antagande. Renhållningsordningen omfattar en ny avfallsplan för 

perioden 2015-2022 samt nya föreskrifter om avfallshanteringen för KSRR. 

Beslutsunderlag 

Avfallsplan för Kalmarsundsregionens Renhållare 2015-2022. 

Föreskrifter om avfallshanteringen för Kalmarsundsregionens Renhållare. 

Tjänsteskrivelse, den 15 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 136 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Renhållningsordningen för Kalmarsundsregionens Renhållare med 

tillhörande avfallsplan för perioden 2015-2022 samt föreskrifter om 

avfallshanteringen för Kalmarsundsregionens Renhållare antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

KSRR 

Verksamhetsstöd – kommunkansliet 

Miljöverksamheten 

För kännedom: 
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§ 79 Dnr 2015/000197 -042 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Årsredovisning 
2014 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har överlämnat sin 

årsredovisning för 2014 till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Tjänsteskrivelse, den 13 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 137 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2014 för Kalmarsundsregionens Renhållare godkänns. 

Jäv 

Berne Klysing (FP), Ulrik Brandén (M) och Bertil Johansson (S) anmäler jäv 

och deltar intet i handläggningen av ärendet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare 

För kännedom: 
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§ 80 Dnr 2015/000299 -007 

Ansvarsfrihet för Kalmarsundsregionens Renhållare 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna för Kalmarsundsregionens Renhållare har den 8 april 2015 

kommit in med revisionsberättelse för år 2014 där de tillstyrker att 

medlemskommunernas  kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2014 med bilagor. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för direktionen i 

Kalmarsundsregionens Renhållare samt de enskilda ledamöterna i 

densamma. 

Jäv 

Berne Klysing (FP), Ulrik Brandén (M) och Bertil Johansson (S) anmäler jäv 

och deltar intet i handläggningen av ärendet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare 

För kännedom: 
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§ 81 Dnr 2015/000173 -042 

Samordningsförbundet - Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 

2014 till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Tjänsteskrivelse, den 13 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 138 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar län godkänns. 

Jäv 

Göran Backrot (C) och Eva Folkesdotter Paradis (M) anmäler jäv och deltar 

intet i handläggningen av ärendet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet 

För kännedom: 
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§ 82 Dnr 2015/000300 -007 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna för Samordningsförbundet har kommit in med revisions-

berättelse för år 2014 daterad den 20 mars 2015 där de tillstyrker 

ansvarsfrihet för Samordningsförbundet samt de enskilda ledamöterna i 

densamma. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse daterad den 20 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsför-

bundet samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Jäv 

Göran Backrot (C) och Eva Folkesdotter Paradis (M) anmäler jäv och deltar 

intet i handläggningen av ärendet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet 

För kännedom: 
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§ 83 Dnr 2015/000205 -042 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning år 
2014 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2014 

till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Tjänsteskrivelse, den 13 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens § med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2014 för Kalmarsunds Gymnasieförbund godkänns.’ 

Jäv 

Sven Stenson (M), Gerd Åstrand (C) och Bo Blad (S) anmäler jäv och deltar 

intet i handläggningen av ärendet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 

För kännedom: 
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§ 84 Dnr 2015/000301 -007 

Ansvarsfrihet för Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna för Kalmarsunds Gymnasieförbund har kommit in med 

revisionsberättelse för år 2014 daterad den 13 april 2015 där de tillstyrker 

ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse daterad den 13 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för direktionen i 

Kalmarsunds Gymnasieförbund samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

Jäv 

Sven Stenson (M), Gerd Åstrand (C) och Bo Blad (S) anmäler jäv och deltar 

intet i handläggningen av ärendet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 

För kännedom: 
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§ 85 Dnr 2015/000224 -401 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsoskyddsföreskrifterna behöver uppdateras med anledning av 

kommunens nya organisation. Kommunstyrelsen ersätts med miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Reviderade föreskrifter, MBLAFS 2015:7. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 64 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 140 med förslag till beslut-   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa hälsoskyddsföreskrifterna. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansliet 

Miljöverksamheten 

Författningssamlingen 

Hemsidan 

För kännedom: 
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Författningssamling 

MBLAFS 2015:7 

 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga 
kommun 

Inledande bestämmelser 

1 § 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Avlopp 

2 § 

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd krävs det tillstånd miljö- och byggnadsnämnden för att inrätta en 

avloppsanordning där vattentoalett är ansluten. Tillstånd krävs även enligt 

dessa lokala hälsoskydds-föreskrifter för att inrätta annan avloppsanordning 

än till vilken vattentoalett är ansluten, exempelvis avloppsanordning för bad-

, disk- och tvättvatten (BDT-vatten). 

Annan toalett 

3 § 

Annan toalett än vattentoalett, till exempel förmultningstoalett, eltoalett eller 

liknande får inte inrättas utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. 

Anmälan ska ske i god tid före installationen. 

Djurhållning 

4 § 

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att hålla: 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, 

3. farlig/giftig orm inom område med detaljplan. 

 

Tomgångskörning 

5 § 

Förbränningsmotorer i stillastående motordrivna fordon får hållas igång i 

högst en (1) minut utomhus. Detta gäller inte om: 

1. trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö, 

eller 

2. motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets 

ändamålsenliga brukande, driva annan anordning än sådan som avser 

uppvärmning eller kylning. 
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Gödselstad 

6 § 

Enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för anordnande 

av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med 

detaljplan. 

Spridning av gödsel och slam 

7 § 

Spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet i anslutning till 

eller inom område med detaljplan eller inom vattenskyddsområde ska göras 

enligt följande försiktighetsmått: 

1. Spridning ska göras när väder- och vindförhållanden medför att risken 

för luktolägenheter minimeras. 

2. Gödsel ska spridas och hanteras utan risk för förorening av vattendrag, 

brunnar eller grundvatten. 

3. Nedbrukning bör ske i omedelbar anslutning till spridningen. 

Skydd för yt- och grundvatten 

8 § 

Det krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden för att anordna upplag 

för petroleum, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra 

kemiska produkter som kan förorena ytvattentäkt eller enskild 

grundvattentäkt. Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt 

föreligger enligt annan lagstiftning. 

9 § 

Tvätt av motorfordon får inte ske på hårdgjord yta om vattnet rinner ner i 

dike, vattendrag eller dagvattenbrunn. 

Värmepumpsanläggning 

10 § 

Inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten eller grundvatten ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden 

enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. För att inrätta sådan värmepumpsanläggning inom 

vattenskyddsområden krävs enligt dessa lokala föreskrifter tillstånd av miljö- 

och byggnadsnämnden. 

11 § 

Utomhus placerad luftvärmepump ska anordnas på sådant sätt att olägenhet 

för människors hälsa inte uppkommer. 

Eldning 

12 § 

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen, till exempel 

ved, pellets och briketter, gäller att lufttillförseln ska vara god och att 

bränslet ska förvaras torrt. Eldningsanordningen får endast eldas med det 
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bränsle som den enligt tillverkaren är avsedd för. Eldning ska ske på sådant 

sätt att inte olägenheter för omgivningen uppkommer. 

13 § 

Eldning av torrt trädgårdsavfall är inom område med detaljplan endast 

tillåten under perioden 1 oktober – 30 april, under förutsättning att det kan 

ske utan att olägenhet för omgivningen uppkommer och att eldningsförbud 

inte råder på grund av brandrisk. Valborgsmässoeld är undantagen från 

föreskrifterna. 

Undantag 

14 § 

Miljö- och byggnadsnämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter, 

om det kan ske utan risk för människors hälsa eller för miljön. 

Ansökan och anmälan 

15 § 

En ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden ska vara skriftlig 

och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs 

för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser. 

Ansvar 

16 § 

I miljöbalkens 29 kapitel finns bestämmelser om straff och förverkande. 

Avgifter 

17 § 

Miljö- och byggnadsnämnden får ta ut avgift enligt av kommunfullmäktige 

fattad taxa för ansökan om tillstånd, handläggning av anmälan eller tillsyn i 

övrigt enligt dessa föreskrifter. 

Överklagande 

18 § 

Miljö- och byggnadsnämnden beslut enligt dessa föreskrifter kan överklagas 

hos Länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 

19 § 

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2015-06-17. 
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§ 86 Dnr 2015/000286 -261 

Avtal mellan kommunen och Småländska Bränslen 
Växjö Motor Company AB - Tankställe för Biogas och 
bussdepå i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöverksamheten har sedan i oktober 2014 haft kontakt med Småländska 

Bränslen, Växjö Motor Company AB (nedan kallat Företaget), för en 

diskussion om förutsättningar för att etablera tankställe för biogas i 

Mörbylånga kommun. Tankstället kommer att kunna serva både offentliga 

bussar och privata konsumenter.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har genomfört en lokaliseringsutredning 

(daterad 2015-01-30) för att identifiera lämplig placering av tankställe 

inklusive depå för bussar. Fyra platser jämfördes och en plats söder om 

Guldfågeln bedöms som bästa alternativ.  

I april påbörjades förhandlingar mellan kommunen och Företaget om ett 

avtal som reglerar att Företaget etablerar tankställe och depå under förut-

sättning att kommunen åtar sig att iordningsställa marken samt genom KLT 

upphandla ett antal biogasbussar (främst skolskjutstrafik) samt ställa om 

delar av den egna fordonsparken till biogasdrift.  

KLT arbetar med upphandling av ny avtalsperiod för kollektivtrafik och 

skolskjutstrafik för vissa kommunen i länet, däribland Mörbylånga. KLT har, 

i skrivelse 2015-02-02 ställt frågan till involverade kommuner om hur biogas 

ska viktas i skolskjutsupphandlingen. Mörbylånga kommun har genom 

Kommunstyrelsen lämnat ett preliminärt svar med följande ordalydelse: 

"Kommunen är positiv till biogas i stort och förordar biogas som första-

handsval för skoltrafik i Mörbylånga kommun, främst på de sträckor där 

bussarna passerar och/eller är nattparkerade i Mörbylånga". 

Beslutsunderlag 

Upphandlingspolicy, daterad 13 mars 2014. 

Kommunstyrelsens § 71/2015 - KLT - Upphandling av fordon för skoltrafik. 

Avtal angående etablering av tankställe för biogas i Mörbylånga, den 

29 april 2015. 
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Tjänsteskrivelse den 29 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 141 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avtalet angående etablering av tankställe för biogas i Mörbylånga 

godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns firmatecknare undertecknar avtalet. 

3. Till KLT lämna slutgiltigt besked om att biogas ska krävas för den 

skolskjutstrafik som passerar eller är nattparkerad i Mörbylånga tätort 

eller dess omnejd. 

4. Ge verksamhetsstöd i uppdrag att i kommande upphandling av 

kommunens fordonsflotta arbeta för att upphandla biogasfordon för 

personbilsfordon placerade i Mörbylånga. 

Protokollsanteckning 

Carina Adolfsson Elgestam lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vi socialdemokrater tillstyrker förslaget om ett tankställe för biogas och 

anser att det är ett steg för att nå ett fossilfritt samhälle. Dock känner vi viss 

oro kring ökad trafik och därmed ökad bullernivå som kan bli följden om 

tankstället placeras enligt nuvarande planering.” 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Småländska bränslen Växjö Motor Company AB, VD Stefan Hermansson, 

Hammerdalsvägen 1, 352 46 Växjö 

KLT 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd – Mark & Exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

För kännedom: 
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§ 87 Dnr 2015/000022 -107 

Revidering av bolagsordning för Mörbylånga 
Fastighets AB 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagsordningen för Mörbylånga Fastighets AB har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 78, (återremiss) 

Reviderad bolagsordning den 30 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 142 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till bolagsordning för Mörbylånga Fastighets AB antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Fastighets AB 

Författningssamlingen 

För kännedom: 
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Bolagsordning för Mörbylånga Fastighets Aktiebolag,  

Beslutad av kommunfullmäktige 2015-05-19 § 87 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Mörbylånga Fastighets Aktiebolag. 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Mörbylånga kommun, Kalmar län. 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Verksamhetens föremål är att inom Mörbylånga kommun äga, förvalta, 

förvärva och försälja fastigheter. Bolaget får uppföra och förbättra 

fastigheter samt även hyra ut eller arrendera ut fastigheter. I uppdraget ingår 

att teckna aktier (minoritetsandelar), i företag som driver eller ämnar driva 

industriell eller därmed jämförbar verksamhet inom Mörbylånga kommun. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 

Mörbylånga kommuns ambition är att på olika sätt bidra till ett positivt 

företagsklimat inom det lokala näringslivet. Bolaget ska med sin verksamhet 

främja näringslivets utveckling genom att i första hand tillhandahålla 

ändamålsenliga lokaler för detta ändamål. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras 

bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mörbylånga kommun. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun möjlighet att 

ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta 

miljoner (8 000 000) kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst två tusen (2 000) och högst åtta tusen (8 000), 

aktier. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sju (7) ledamöter 

med högst sju (7) suppleanter. 
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Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för tiden från 

den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till 

kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande, vice ordförande 

och andre vice ordförande i bolagets styrelse. Val av styrelse, ordförande, 

vice ordförande samt andre vice ordförande fastställs av bolagsstämman. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses en lekmannarevisor och en 

auktoriserad revisor med två ersättare. En lekmannarevisor och en av 

ersättarna utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för samma 

mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Val av lekmannarevisor och 

ersättare fastställs av bolagets årsstämma. Bolagsstämman utser en 

auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorsersättare. 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen till ägarna tidigast fyra veckor 

och senast två veckor före stämman. 

§ 11 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av justerare. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Godkännande av dagordning. 

7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse. 

8. Beslut om 

a) Fastställande av resultat- och balansräkning. 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

9. Val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorsersättare. 

10. Fastställande av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 

ersättare. 

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen. 
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§ 12 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av tio (10) 

miljoner kronor per affärstillfälle. 

 Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 

värde av tio (10) miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle. 

§ 13 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 

direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två 

personer i förening. 

§ 15 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

§ 16 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige 

i Mörbylånga kommun. 
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§ 88 Dnr 2015/000021 -107 

Revidering av bolagsordning för Mörbylånga 
Bostads AB 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagsordningen för Mörbylånga Bostadsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 79, (återremiss). 

Reviderad bolagsordning den 30 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 143 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till bolagsordning för Mörbylånga Bostads AB antas. 

_____ 
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Mörbylånga Bostads AB 

Författningssamlingen 

För kännedom: 
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Bolagsordning för Mörbylånga Bostads Aktiebolag   

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Mörbylånga Bostads Aktiebolag. 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Mörbylånga kommun, Kalmar län. 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Föremål för bolagets verksamhet är att inom Mörbylånga kommun förvärva, 

äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med 

bostadslägenheter med tillhörande kollektiva anordningar. I samma uppdrag 

ingår även lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av fastigheterna, 

om de används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som 

har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Mörbylånga kommun och 

erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytandet. Verksamheten ska 

bedrivas enligt affärsmässiga principer och därmed präglas av 

konkurrensneutralitet. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla 

Mörbylånga kommun. 

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun möjlighet att 

ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt. 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst 

tjugo miljoner (20 000 000) kronor. 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst fem tusen (5 000) och högst tjugo tusen (20 000), 

aktier. 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sju (7) ledamöter 

med högst sju (7) suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för tiden från 

den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till 
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kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande, vice ordförande 

och andre vice ordförande i bolagets styrelse. Val av styrelse, ordförande, 

vice ordförande samt andre vice ordförande fastställs av bolagsstämman. 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses en lekmannarevisor och en 

auktoriserad revisor med två ersättare. En lekmannarevisor och en av 

ersättarna utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för samma 

mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Val av lekmannarevisor och 

ersättare fastställs av bolagets årsstämma. Bolagsstämman utser en 

auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorsersättare. 

§ 10 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen till ägarna tidigast fyra veckor 

och senast två veckor före stämman. 

§ 11 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman. 

§ 12 Ärenden på årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av justerare 

5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad 

6. Godkännande av dagordning 

7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse 

8. Beslut om 

a) Fastställande av resultat- och balansräkning 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorsersättare 

10. Fastställande av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och 

ersättare 

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen 
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§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman 

 Bildande av bolag. 

 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av tio (10) 

miljoner kronor per affärstillfälle. 

 Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 

värde av tio (10) miljoner kronor, exklusive moms, per affärstillfälle. 

 Försäljning av fast egendom överskridande 10 % av lägenhetsbeståndet. 

§ 14 Räkenskapsår 

Kalenderår ska utgöra räkenskapsår för bolaget. 

§ 15 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 

direktör att teckna firma för bolaget. Sådant bemyndigande får endast avse 

två personer i förening. 

§ 16 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

§ 17 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige 

i Mörbylånga kommun. 
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§ 89 Dnr 2015/000102 -107 

Revidering av ägardirektiv för Mörbylånga 
Fastighets AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektivet för Mörbylånga Fastighetsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 80, (återremiss). 

Reviderade ägardirektiv den 30 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 144 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till ägardirektiv för Mörbylånga Fastighets AB antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Fastighets AB 

Författningssamlingen 

För kännedom: 
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Generellt ägardirektiv för Mörbylånga Fastighets 
Aktiebolag, 556186-5667, mandatperioden 2015-2018 

Beslutat av kommunfullmäktige 2015-05-19 § 89 

Bolaget som en del av den kommunala koncernen 

Kommunallagen förutsätter att kommunen har inflytande över sina bolag då 

dessa är instrument för delar av den kommunala verksamheten. Kommunen 

har därigenom ett politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten i 

bolagen. Kommunfullmäktige anser att förtroendet för kommunal 

verksamhet kan öka om det blir tydligt för kommuninvånarna att bolagen är 

kommunens egendom och en viktig del av kommunen. 

Visioner och övergripande mål 

I styrdokumentet ”Visioner och strategier 2025”, anges flera viktiga 

förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Mörbylånga kommun. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas långsiktigt och i förening med de 

näringslivspolitiska intentioner som utvecklas i kommunen med 

utgångspunkt i visionsdokumentet. En gemensam strategi är att verka för en 

tydlig miljöprofilering för ett hållbart samhälle. Av kommunens 

klimatstrategi framgår att klimatarbetet ska genomföras i hela koncernen och 

här finns även viktiga delmål för energiförbrukning, energieffektivisering 

och uppvärmning av fastigheter. 

Verksamhetens inriktning  

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen.  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja näringslivets utveckling 

inom Mörbylånga kommun, i första hand genom att bidra till att det finns 

industrimark och ändamålsenliga lokaler för näringslivets behov. 

Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta någon åtgärd som inte är 

förenlig med den allmänna kommunala kompetensen sådan denna uttrycks i 

kommunallagens 2 kap 1 §. 

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av 

konkurrensneutralitet och utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. 
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Grundläggande principer för ledning och insyn 

Kommunallagen ger kommunfullmäktige rätten att fastställa kommunens 

ändamål och syfte med bolagets verksamhet, samt att utse samtliga 

styrelseledamöter och lekmannarevisorer.  

Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska under sitt tillsynsansvar, årligen 

bedöma om bolagets verksamhet varit förenlig med det ändamål som 

fullmäktige har fastställt och om den utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets 

informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande där sekretess 

gäller enligt lag. Bolaget ska i sådant fall uppge att strykning/utelämnande av 

uppgift har skett. 

Styrelsen i bolaget har enligt aktiebolagslagen ansvar för bolagets 

organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att förutsättningarna 

för bolagets ändamål och förmåga att nå uppsatta verksamhetsmål är 

optimala. 

Kommunens direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, 

såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i 

lag eller annan författning eller strider mot bolagets intresse. Ägardirektiven 

är ett komplement till bolagsordningen och ger uttryck för ägarens krav och 

förväntningar 

Information och ägardialog 

Kommunen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess 

verksamhet. Bolaget ska ta initiativ till möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa 

bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolagets 

presidium, verkställande direktör och andra nyckelpersoner ska delta vid 

möte med företrädare för kommunen minst en gång per år. Bolaget ska 

uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del 

av 

 Protokoll från bolagsstämma 

 Protokoll från styrelsesammanträde 

 Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 

från lekmannarevisor. 

Bolaget verksamhet och förhållande till kommunen regleras också av 

 Särskilda direktiv som utfärdas av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 

 Mörbylånga kommuns budget och ekonomiska planering 

 Avtal mellan bolaget och kommunen 

 Kommunens författningssamling och övriga styrdokument i tillämpliga 

delar 
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Förvaltningsberättelse 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 

ramarna med densamma. 

Granskningsrapport 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 

huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 

angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Underställningsplikt 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande vad avser 

 Investeringsbeslut eller beslut om avyttring överstigande 10 mnkr. 

 Planering för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt. 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen 

kan trots detta vara en sådan fråga som kräver kommunfullmäktiges 

godkännande enligt sista punkten ovan. Uppstår tveksamhet huruvida 

kommunfullmäktiges godkännande krävs, ska bolaget samråda med 

kommunstyrelsen. 

Ekonomiska mål 

Bolaget ska som mål för mandatperioden 2015-2018 ha en avkastning på 

eget kapital, d v s nettoresultatet (resultat efter finansiella intäkter och 

kostnader), dividerat med justerat eget kapital (eget kapital plus obeskattade 

reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld), på minst 3 % årligen. 

Kommunfullmäktige kan justera det årliga avkastningskravet utan att nytt 

ägardirektiv särskilt formuleras om detta. 

Bolagets mål för soliditet, d v s det egna kapitalet (eget kapital inklusive 

obeskattade reserver), dividerat med balansomslutningen, ska vara minst 13 

%. Bolaget ska under mandatperioden arbeta för att öka soliditeten. Bolaget 

ska se över sitt fastighetsbestånd och överväga avyttring av de delar som inte 

är gynnsamt för bolagets verksamhet samt att i samma syfte genomföra en 

reglering av sin markreserv. 

Beträffande nybyggnation ska bolaget, om inte självfinansiering är möjlig, i 

första hand låna upp medel mot fastighetsinteckning. Kommunal borgen ska 

endast användas efter särskild prövning i kommunfullmäktige.  

Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 

närmaste tre åren och budget för nästkommande räkenskapsår.  
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Koncernredovisning och budget 

Bolaget ska årligen tillhandahålla kommunen det underlag som begärs för 

upprättande av kommunens budget, årsredovisning och delårsrapport, samt 

för upprättande av budget och bokslut för koncernen. 
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§ 90 Dnr 2015/000101 -107 

Revidering av ägardirektiv för Mörbylånga Bostads AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektivet för Mörbylånga Bostadsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 81, (återremiss). 

Reviderade ägardirektiv den 30 april 2015. 

Kommunstyrelsens § 145 med förslag till beslut. 

Förslag framförda under mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) med instämmande av Bength Andersson (S): 

Sista stycket under rubriken Ekonomiska mål ersätts med följande text: 

”Beträffande nybyggnation ska bolaget, om inte självfinansiering är möjligt, 

ges kommunal borgen efter beslut i kommunfullmäktige.” 

Ulrik Brandén (M) med instämmande av Hans Sabelström (C) och Berne 

Klysing (FP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslagen och finner att fullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning 

godkänns: ja för kommunstyrelsens förslag och nej för Carina Adolfsson 

Elgestams förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 29 ja-röster, 17 nej-röster och 1 som avstår beslutar fullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. Se separat omröstningsbilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till ägardirektiv för Mörbylånga Bostads AB antas. 

_____ 
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Generellt ägardirektiv för Mörbylånga Bostads 
Aktiebolag, 556528-7629, mandatperioden 2015-2018 

Beslutat av kommunfullmäktige 2015-05-19 § 90 

Bolaget som en del av den kommunala organisationen 

Kommunallagen förutsätter att kommunen har inflytande över sina bolag då 

dessa är instrument för delar av den kommunala verksamheten. Kommunen 

har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten i bolagen. 

Kommunfullmäktige anser att förtroendet för kommunal verksamhet kan öka 

om det blir tydligt för kommuninvånarna att bolagen är kommunens 

egendom och en viktig del av kommunen. 

Visioner och övergripande mål 

I styrdokumentet ”Visioner och strategier 2025”, anges flera viktiga 

förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av Mörbylånga kommun. 

Beträffande bostäder är den uttalade strategin att vi ska verka gemensamt för 

att undanröja hinder för ett differentierat och attraktivt boende i hela 

kommunen och därigenom stimulera möjligheter till boende också utanför 

kommunens tätorter. I kommunens klimatstrategi finns det övergripande målet 

att vi ska arbeta aktivt med en klimatanpassad samhällsplanering för bl. a 

bebyggelse. 

Verksamhetens allmännyttiga syfte  

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får ej 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den 

kommunala kompetensen så som denna definieras i kommunallagen. 

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens likställighetsprincip 

tillgodose bostadsförsörjningen i Mörbylånga kommun och tillhandahålla ett 

brett och varierat utbud av bostäder som passar personer med olika behov 

och ekonomi. Hyresgästerna ska ges möjlighet till boendeinflytande.  

Övriga verksamhetsuppdrag 

Under innevarande mandatperiod 2015-2018 ska bolaget producera minst 40 

lägenheter. 

Bolaget har enligt ett särskilt förvaltningsavtal, ansvar för förvaltning av en 

del av de kommunala verksamhetsfastigheterna. Enligt ett tilläggsavtal har 

bolaget rätt att inom ramen för det beslutade förvaltningsavtalet, besluta i 

frågor som rör verksamhetsfastigheternas normala drift och underhåll.  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2015-05-05 
 

 
Sida 

2(4) 
 

 

Grundläggande principer för ledning och insyn 

Kommunallagen ger kommunfullmäktige rätten att fastställa kommunens 

ändamål och syfte med bolagets verksamhet, samt att utse samtliga 

styrelseledamöter och lekmannarevisorer.  

Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska under sitt tillsynsansvar, årligen 

bedöma om bolagets verksamhet varit förenlig med det ändamål som 

fullmäktige har fastställt och om den utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets 

informationsskyldighet omfattar inte handling eller förhållande där sekretess 

gäller enligt lag. Bolaget ska i sådant fall uppge att strykning/utelämnande av 

uppgift har skett. 

Styrelsen i bolaget har enligt aktiebolagslagen ansvar för bolagets 

organisation. Styrelsen ska utforma organisationen så att förutsättningarna 

för bolagets ändamål och förmåga att nå uppsatta verksamhetsmål är 

optimala. 

Bolagets verksamhet regleras också i stor omfattning av lagen om 

allmännyttiga bostadsaktiebolag. 

Kommunens direktivrätt 

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, 

såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i 

lag eller annan författning eller strider mot bolagets intresse. Ägardirektiven 

är ett komplement till bolagsordningen och ger uttryck för ägarens krav och 

förväntningar. 

Information och ägardialog 

Kommunen ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess 

verksamhet. Bolaget ska ta initiativ till möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa 

bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolagets 

presidium, verkställande direktör och andra nyckelpersoner ska delta vid 

möte med företrädare för kommunen minst en gång per år. Bolaget ska 

uppmärksamma ägaren på viktiga omständigheter och förändringar som kan 

inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del 

av 

 Protokoll från bolagsstämma 

 Protokoll från styrelsesammanträde 

 Bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 

från lekmannarevisor. 

Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen regleras också av 

 Särskilda direktiv som utfärdas av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 

 Mörbylånga kommuns budget och ekonomiska planering 

 Avtal mellan bolaget och kommunen 
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 Kommunens författningssamling och övriga styrdokument i tillämpliga 

delar 

Förvaltningsberättelse 

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 

ramarna med densamma. 

Granskningsrapport 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 

huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som 

angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Underställningsplikt 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges godkännande vad avser 

 Investeringsbeslut eller beslut om avyttring överstigande 10 mnkr. 

 Planering för ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

 Frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen 

kan trots detta vara en sådan fråga som kräver kommunfullmäktiges 

godkännande enligt sista punkten ovan. Uppstår tveksamhet huruvida 

kommunfullmäktiges godkännande krävs, ska bolaget samråda med 

kommunstyrelsen. 

Ekonomiska mål 

Bolaget ska som mål för mandatperioden 2015-2018 ha en avkastning på 

eget kapital, d v s nettoresultatet (resultat efter finansiella intäkter och 

kostnader), dividerat med justerat eget kapital (eget kapital plus obeskattade 

reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld), på minst 7 % årligen. 

Kommunfullmäktige kan justera det årliga avkastningskravet utan att nytt 

ägardirektiv särskilt formuleras om detta. 

Bolagets mål för soliditet, d v s det egna kapitalet (eget kapital inklusive 

obeskattade reserver), dividerat med balansomslutningen, ska vara minst 6 

%. Bolaget ska under mandatperioden arbeta för att öka soliditeten. Bolaget 

ska se över sitt fastighetsbestånd och överväga avyttring av de delar som inte 

är gynnsamt för bolagets verksamhet samt att i samma syfte genomföra en 

reglering av sin markreserv. 

Beträffande nybyggnation ska bolaget, om inte självfinansiering är möjlig, i 

första hand låna upp medel mot fastighetsinteckning. Kommunal borgen ska 

endast användas efter särskild prövning i fullmäktige.  

Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 

närmaste tre åren och budget för nästkommande räkenskapsår.  
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Koncernredovisning och budget 

Bolaget ska årligen tillhandahålla kommunen det underlag som begärs för 

upprättande av kommunens budget, årsredovisning och delårsrapport, samt 

för upprättande av budget och bokslut för koncernen. 
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§ 91 Dnr 2015/000281 -104 

Ulf Sjöbäck (S) - Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Sjöbäck (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kommun-

fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 8 maj 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ersättare i 

kommunfullmäktige för Socialdemokratiska gruppen. 

_____ 
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§ 92 Dnr 2015/000303 -104 

Arif Syed Zaidi (S) - Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i miljö och byggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Arif Syed Zaidi (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 18 maj 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

_____ 
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§ 93 Dnr 2015/000311 -102 

Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter 
Arif Syed Zaidi (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse  Fredrik Jämtin (S) som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden till 

och med mandatperiodens utgång. 

_____ 
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