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§ 203 Dnr  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Carl Dahlin och Kristina Sjöström utses att justera dagens protokoll 

onsdagen den 22 december 2015, klockan 13.00 på kommunkontoret.         

_____ 
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§ 204 Dnr  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med förändring att ett ärende 

tillkommer.       

_____ 
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§ 205 Dnr  

Godkännande av kungörelse 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla, hemsidan och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.             

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Finns inget att erinra mot sättet för sammanträdets kungörande varför 

kungörelsen godkänns.       

_____ 
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§ 206 Dnr 2015/000171 -105 

Meddelanden och information  

Protokoll 

Krisledningsnämnden den 19 november 2015. 

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 9 december 2015. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen § 293/2015, revidering av handelsstrategi enligt 

kommunfullmäktiges § 131/2015. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 26 januari 2016. 

_____ 
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§ 207 Dnr  

Information om integration 

Sammanfattning av ärendet 

Sektionschef Ann Willsund informerade om en väldigt ansträngd situation, 

främst avseende verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar, på 

grund av den senaste tidens flyktingström. Mörbylånga kommun har tagit 

emot fler ensamkommande barn och ungdomar än avtalat med Migrations-

verket. Hem för vård eller boende (HVB-hem) finns i Mörbylånga, Bidaya 

och i dagarna öppnar ett HVB-hem i Södra Möckleby, Alungården. Arbets-

belastningen för personalen är hög och det finns risk för sjukskrivningar. 

Behovet av bostäder, personal och tolkar är stort.  

Migrationsverket ansvarar för asylverksamheten och asylboende finns på 

fyra platser; Mörby Hotell i Mörbylånga, Möllstorps camping i Färjestaden, 

Hotell Kajutan i Mörbylånga och Allégården i Kastlösa. Kommunens ansvar 

är att erbjuda allmän förskola för barn 3-5 år och undervisning för barn i 

skolåldern, samt SFI-undervisning (svenska för invandrare) för personer som 

bor på asylboende och som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).  

_____ 
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§ 208 Dnr 2015/000540 -009 

Anmälan av Medborgarförslag - Kommuninvånare i 
stället för kund eller medborgare 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Ola Nilsson har inkommit med förslag om att invånare i kommunen 

kallas kommuninvånare i stället för kund eller medborgare.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 9 november 2015.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 december 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Per-Ola Nilsson 
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§ 209 Dnr 2015/000840 -312 

Anmälan av Medborgarförslag - Att man sätter upp 
belysning på gång- och cykelbanan från Joels väg till 
Brovägen 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag har inkommit om att man sätter upp belysning på gång- och 

cykelbanan från Joels väg till Brovägen.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 2 december 2015.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 december 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.    

_____ 
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Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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§ 210 Dnr 2015/000846 -816 

Anmälan av Medborgarförslag - Vi vill att fritidsgården i 
Mörbylånga ska vara öppen för alla åldrar 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Hellsten och Marika Olsson har inkommit med förslag om att 

fritidsgården i Mörbylånga ska vara öppen för alla åldrar.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 7 december 2015.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 december 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.   

_____ 
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Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Petra Hellsten 

Marika Olsson 
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§ 211 Dnr 2015/000849 -433 

Anmälan av Medborgarförslag - Mörbylånga kommun 
bör söka EU-bidrag för att få råd till att utföra 
nödvändiga mycket kostsamma åtgärder mot 
almsjukan 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Lagerström har inkommit med förslag om att Mörbylånga kommun 

bör söka EU-bidrag för att få råd till att utföra nödvändiga - mycket 

kostsamma - åtgärder mot almsjukan.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 7 december 2015.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 december 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.   

_____ 
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Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Staffan Lagerström 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (29) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-12-21  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 212 Dnr  

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Motionerna har 

remitterats till kommunstyrelsen för beredning.      

Beslutsunderlag 

Motion av Carl Dahlin (M) och Günter Ruchatz (M) - Cykelväg mellan 

Gårdby och Norra Möckleby.   

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Framtagande av 

bevarandeprogram för gamla byggnader och kulturmiljöer. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.         

_____ 
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§ 213 Dnr 2015/000642 -161 

Krisledningsgrupp - Funktioner och riktlinjer 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun genomför just nu en total översyn av hela krisled-

ningsorganisationen. Förvaltningen har som en del i detta arbete tagit fram 

ett förslag på ny Krisledningsgrupp, inklusive funktioner och instruktioner.     

Beslutsunderlag 

Förslag på Krisledningsgrupp - Funktioner och riktlinjer, daterad den  

27 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 294/2015 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag på Krisledningsgrupp - Funktioner och riktlinjer antas.   

_____ 
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Risk- och informationssäkerhetssamordnaren 
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§ 214 Dnr 2015/000694 -161 

Styrdokument för kommunens krisberedskap 

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats av MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter 

kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(LEH). Kommunerna erhåller ersättning från staten för att finansiera 

verksamhet/förberedelser inför och vid extraordinära händelser. Utifrån 

överenskommelsen ska kommunen med beaktande av risk- och 

sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa ett styrdokument.      

Beslutsunderlag 

Begäran om styrdokument i enlighet med Processbeskrivning för uppföljning 

av kommunernas krisberedskap, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, daterad den 4 mars 2015. 

Förslag till styrdokument för kommunens krisberedskap, daterad den  

19 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 295/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Styrdokument för kommunens krisberedskap för Mörbylånga kommun 

mandatperioden 2015 -2018 antas. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Risk- och informationssäkerhetssamordnaren 

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 
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Styrdokument för kommunens krisberedskap 

Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats av MSB 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges 

kommuner och landsting) reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter 

kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

(LEH). Kommunerna erhåller ersättning från staten för att finansiera 

verksamhet/förberedelser inför och vid extraordinära händelser. Med 

extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning 

i viktiga samhällsfunktioner.  

Utifrån överenskommelsen ska kommunen med beaktande av risk- och 

sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa ett styrdokument 

innehållande: 

 en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under 

mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt 

för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, 

 en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som 

beskrivs i dessa överenskommelser samt hur ersättningen ska användas. 

Här ingår att särskilt redovisa hur samverkansersättningen ska användas, 

 en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt 

 en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 

Syfte 

Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i 

kommunen under mandatperioden. En beskrivning av hur kommunen ska 

arbeta för att reducera eller ta bort risker, samt effektivisera krisberedskapen, 

med målet att kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig verksamhet. Syftet 

är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de åtaganden som 

beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 



 

  Sida 

2(7) 
 

 

Krisberedskapen i Mörbylånga kommun 

Den överenskommelse som är tecknad mellan SKL och MSB utgår ifrån 

LEH och i kap. 2 och 3 och definierar de uppgifter som åläggs kommunen. 

Dessa delas in i följande verksamheter:  

 Risk- och sårbarhetsanalyser  

 Planering  

 Geografiskt områdesansvar  

 Utbildning och övning  

 Rapportering  

 Höjd beredskap 

Till respektive verksamhet finns kopplat mål som ska uppfyllas. Nedan 

beskrivs uppgifter, mål samt vilka ambitionsmål som Mörbylånga kommun 

har kopplat till respektive uppgift och målsättning.    

Krisledningsnämnd 

Det ska finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära 

händelser (Krisledningsnämnd). Mörbylånga kommun har en 

Krisledningsnämnd som utgörs av: 

 Henrik Yngvesson, kommunstyrelsens ordförande 

 Anna-Kajsa Arnesson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

 Carina Adolfsson Elgestam, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande   

Risk- och sårbarhetsanalyser 

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 

inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en 

risk- och sårbarhetsanalys.  

Mål för risk- och sårbarhetsanalyserna är att de ska:  

 ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka 

förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet
1
,  

 ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,  

 ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till 

allmänheten samt  

 bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i 

samhället i stort som kan påverka kommunens verksamhet och sam-

hällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. 

Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen 

 För att bibehålla en fortsatt god kompetens inom 

krisberedskapsorganisationen krävs kontinuerlig utbildning och övning. 

Ny övnings- och utbildningsplan ska därför tas fram för mandatperioden. 

                                                      
1
 Här avses även verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag. 
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Då det är kommunens Riskhanteringsgrupp som bereder ärendet begär vi 

anstånd till månadsskiftet januari/februari 2016 med att lämna in en 

övnings- och utbildningsplan för mandatperioden då 

Riskhanteringsgruppen träffas den 13 januari 2016.  

 En väl fungerande kontinuitetsplanering behöver säkerställas för 

kommunens förvaltningar och bolag. Ambitionen är att under 2016 

besöka samtliga kommunala verksamheter i Mörbylånga kommun för att 

informera om vikten av ett kontinuerligt risk- och sårbarhetsarbete.  

 Ambitionen är att under 2016 även informera andra icke kommunala 

verksamheter om kommunens arbete med risk- och sårbarhet. 

Exempelvis andra myndigheter, privata aktörer. 

 Fortsatt arbete i det Ölandsgemensamma krishanteringsrådet, 

länsstyrelsens OmRådet samt annan myndighetssamverkan, kommer 

förhoppningsvis kunna leda till bättre insyn och samverkan kring risk- 

och sårbarhetsanalyser inom kommunens geografiska område. 

Planering 

Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 

mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära 

händelser.  

Planen ska innehålla: 

 hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse,  

 hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, 

samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär 

händelse samt,  

 vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och 

samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse.  

Ambitionsmål för planering 

En helt ny plan för extraordinära händelser ska tas fram under första halvåret 

2016. Nuvarande plan antogs av kommunfullmäktige 2012-02-29. 

Geografiskt områdesansvar 

Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära 

händelser i fredstid verka för att:  

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår 

samordning i planerings- och förberedelsearbetet,  

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 

händelse samordnas och  

3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.  

Mål för kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret är att:  

 kommunen ska ta initiativ till att aktörer som bedriver samhällsviktig 

verksamhet inom kommunens geografiska område ges möjlighet att 

samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför och 

åtgärder under en extraordinär händelse,  
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 kommunen ska vara sammankallande för ett samverkansorgan i vilket 

representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhällsviktig 

verksamhet inom kommunens geografiska område bör ingå,  

 kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en 

extraordinär händelse samordnas samt att  

 kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband 

med en extraordinär händelse. Kommunen ska ta initiativ till att 

aktörerna som ska hantera händelsen kan få en samstämd uppfattning om 

vad som hänt, vilka åtgärder som vidtagits och de åtgärder som behöver 

samordnas.  

Mål i överenskommelsen om samverkansersättning:  

 Kommunens förberedelser inför en extraordinär händelse har skett i 

samverkan med kommuner och andra aktörer utanför det egna 

geografiska området.  

Ambitionsmål för geografiskt områdesansvar 

 Ölands krishanteringsråd har till uppgift att förebygga extraordinära 

händelser och att möjliggöra en effektiv samverkan vid en inträffad 

händelse inom kommunens yta. Bland företrädarna finns förutom 

Mörbylånga och Borgholms kommuner även företrädare från 

näringslivet, sjukvården, polismyndigheten, räddningstjänsten och 

eventuella frivilligorganisationer. 

 Ambitionen under 2016 är att skapa tydligare processer i 

krishanteringsarbetet när det gäller det geografiska områdesansvaret.  

 Samverkansersättningen nyttjas för att delta i regionala nätverk. 

 Samverkansersättningen ska användas för att utveckla rådet och utbilda i 

krisberedskap. 

Utbildning och övning 

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 

utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter 

vid extraordinära händelser i fredstid.  

Mål med kommunens arbete med utbildning och övning är att:  

 det ska finnas en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 

beredskapsfunktioner inom kommunalteknisk försörjning, krisstöd m.m. 

ska vara utbildade och övade,  

 kommunen bl.a. utifrån de brister som identifierats i risk- och sårbar-

hetsanalysen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 

mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd ska övas minst en gång 

per mandatperiod,  

 varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det 

gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med 

andra aktörer.  

Mål i överenskommelsen om samverkansersättning:  
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 Kommunen deltar, i den utsträckning tillfälle ges, i planering, 

genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional 

och/eller nationell nivå.  

 Samverkansövningar med andra aktörer inom kommunen och/eller 

mellan kommuner genomförs med en genomtänkt periodicitet i 

förhållande till regional och nationell övningsplanering.  

Ambitionsmål för utbildning och övning 

 Då det är kommunens Riskhanteringsgrupp som bereder ärendet begär vi 

anstånd till månadsskiftet januari/februari 2016 med att lämna in en 

övnings- och utbildningsplan för mandatperioden då 

Riskhanteringsgruppen träffas den 13 januari 2016.  

 En plan för övning, utvärdering och utbildning av 

krishanteringsorganisationen ska även antas av KS under inledningen av 

2016. Sammanträdesschemat för KS 2016 tas i KS i november 2015 och 

hinner därmed inte redovisas i detta dokument då det måste vara klart nu 

i oktober för att komma med den politiska processen innan 31 december 

2015. 

Rapportering 

Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad 

om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel (kap. 2 i LEH) och hur 

åtgärderna påverkat krisberedskapen.  

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet 

som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om 

händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 

vidtagna och planerade åtgärder.  

Mål för kommunens arbete med rapportering är att:  

 kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med 

berörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tillämpas 

nationellt för ledning och samverkan i kris samt att  

 kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om 

risker och sårbarheter i kommunen och om de lokala 

krisberedskapsaktörernas förberedelser inför en extraordinär händelse. 

Vidare ska kommunen ha förmågan att ge länsstyrelsen en samlad 

rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse.  

Mål i överenskommelsen om samverkansersättning:  

 Kommunernas beredskapsfunktioner är samordnade med övriga 

relevanta aktörer avseende nätverk, teknik, och metodik för 

informationsdelning för att stödja samverkan i regionen vid en 

extraordinär händelse.  

Ambitionsmål för utbildning och övning 

 Kommunen ska ha möjlighet att kommunicera internt och externt via 

Rael. Kommer att finns med i den nya utbildningsplanen. 

 Kommunens krisledningsgrupp ska kunna sammanställa och förmedla 

lägesbild till ansvariga myndigheter.  
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 Inom krisledningsgruppen ska kompetens finnas för att hantera det 

tekniska hjälpmedel som krävs exempel WIS. 

Höjd beredskap 

Kommuner ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under 

höjd beredskap.  

Mål för kommunens arbete med höjd beredskap är att:  

 Säkerställa att VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kan sändas 

via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls 

samt  

 Säkerställa att krisledningen inom kommunen har grundläggande 

kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap.  

Ambitionsmål för höjd beredskap 

Ambitionen är att under 2016 utbilda krishanteringsorganisationen i 

kommunens uppgifter vid höjd beredskap. 

Statlig ersättning 

Staten betalar årligen en ersättning - huvudsakligen baserad på 

invånarantalet - till kommuner för fullgörande av uppgifter enligt lagen. För 

Mörbylånga kommuns del blir summan 495 294 kr per år, baserad på 2014 

års invånarantal som är 14 498, under de närmaste åren. 

Om länsstyrelsen i sin årliga uppföljning gör bedömningen att en kommun 

inte fullgjort sina uppgifter eller att kommunen helt eller delvis har använt 

medel till annat än till dessa uppgifter, kan länsstyrelsen föreslå för MSB att 

en del av ersättningen reduceras eller faller bort. 

Finansierade åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i kap. 2 och 3 i 

LEH som består av risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt 

områdesansvar, övning, utbildning, rapportering och höjd beredskap. 

 Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. 

Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med 

ersättningen. 

 De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva 

samhällsviktig verksamhet samt stärka förmågan att hantera 

extraordinära händelser. 

 Ersättningen enligt denna överenskommelse ska utgöra ett komplement 

till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap. 

 Kostnader för stora investeringar eller delfinansiering av sådana åtgärder 

där kommunerna får andra typer av bidrag från staten (t.ex. stöd till 

kommunal ledningsförmåga) ska inte bekostas av ersättningen. 

Samverkansersättning 

Kommunen får en årlig ersättning för att stimulera samverkan med andra 

aktörer under förutsättning att kommunen fullgjort sina uppgifter enligt 

ovan. För vissa kommuner beräknas ersättningen utifrån schablonbelopp och 

för övriga baseras denna på antalet invånare. Mörbylånga kommun har 

erhållit 30 445 kr per år i samverkansersättning.  
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Användandet av den statliga ersättningen samt 
samverkansersättningen 

Nedan presenteras hur Mörbylånga kommun avser att använda ersättningen. 

Kostnader 2015 2016 2017 2018 

Lön säkerhets-

samordnare 

300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 

Verksamhetsersättning 153 900 kr 153 900 kr 153 900 kr 153 900 kr 

Höjd beredskap 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 

Samverkansersättning 31 394 kr 31 394 kr 31 394 kr 31 394 kr 

Totala kostnader 495 294 kr 495 294 kr 495 294 kr 495 294 kr 

Tilldelade medel 495 294 kr 495 294 kr 495 294 kr 495 294 kr 

Sparande? 0 0 0 0 

 

Hanteringen av sparande från föregående år 

Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i lagen och övriga åtaganden 

enligt överenskommelsen. Att spara en del av ersättningen till kommande år 

i syfte att genomföra åtgärder inom ramen för denna överenskommelse är 

möjligt, så länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska användas. 

Om kommunen inte har använt hela ersättningen ska de vid länsstyrelsens 

uppföljning motivera varför denna inte har utnyttjats till fullo samt redogöra 

för hur kommunen planerar att använda oförbrukade medel kommande år. 

Om det finns ett sparande från föregående år som överstiger 10 procent av 

den totala ersättningen ska det finnas en plan för den kommande 

medelsanvändningen. 

Riktlinjer för egenkontroll och redovisning av hur den statliga 
ersättningen används 

Följer Mörbylånga kommuns krav på ekonomisk redovisning och kontroll. 
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§ 215 Dnr 2015/000036 -102 

Strategi för att motverka våldsbejakande extremism 

Sammanfattning av ärendet 

Ett team mot våldsbejakande extremism inrättas bestående av kommunens 

samordnare mot våldsbejakande extremism, verksamhetschef omsorg, 

högstadierektorer, fritidsgårdschef, chef integrationsenheten barn och 

ungdom, chef integrationsenheten, chef myndighetsenheten och 

säkerhetssamordnare. Teamet ska arbeta med följande områden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till Mörbylånga kommuns strategi för att motverka våldsbejakande 

extremism daterad den 19 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 296/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till Mörbylånga kommuns strategi för att motverka 

våldsbejakande extremism antas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Inga-Lena Herrmann, M-verksamheten 

Ann Willsund, M-verksamheten 
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Strategi för att motverka våldsbejakande extremism 

Ett team mot våldsbejakande extremism inrättas bestående av kommunens 

samordnare mot våldsbejakande extremism, verksamhetschef omsorg, 

högstadierektorer, fritidsgårdschef, chef integrationsenheten barn och 

ungdom, chef integrationsenheten, chef myndighetsenheten och 

säkerhetssamordnare. Teamet ska arbeta med följande områden. 

Samverkan med andra myndigheter 

Samordnaren mot våldsbejakande extremism i kommunen är samman-

kallande till regelbundna träffar för att stämma av händelseutvecklingen i 

kommunen. Polisen är en central samarbetspartner. 

Kommunens samordnare initierar kontakt med aktuella samarbetspartners. 

Stöd till verksamheter i Mörbylånga kommun 

Kommunens verksamheter kan beröras på olika sätt. Det kan vara situationer 

på till exempel en skola, fritidsgård eller andra sammanhang. Berörda 

verksamheter ska ha en aktuell plan för det förebyggande arbetet mot 

utanförskap. Genom teamet ska verksamheter i kommunen få stöd att hitta 

lämpliga insatser och att se över sin plan och sitt arbete mot utanförskap. 

Utbildningsinsatser 

Det förebyggande arbetet mot utanförskap och isolering är oerhört viktigt. 

Genom ökad kunskap kan fler i riskzon fångas upp. Nationella samordnaren 

för våldsbejakande extremism har tagit fram ett utbildningsmaterial som 

syftar till att förebygga extremism hos unga som kommunen ska använda. 
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§ 216 Dnr 2015/000806 -108 

Firmatecknare för stiftelser och donationsfonder med 
mera 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdatering av firmatecknare behöver göras då nuvarande beslutade 

firmatecknare inte längre finns kvar i kommunens organisation. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 113/2009. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 298/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Henrik Yngvesson och Rickard Brivald som firmatecknare för 

kommunens stiftelser och donationsfonder respektive som ersättare utse 

Anna-Kajsa Arnesson och Sara Harmander.  

2. Utse Rickard Brivald och Sara Harmander att var för sig teckna post och 

bank. 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 113/2009 upphävs.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 217 Dnr 2015/000450 -003 

Revidering av revisorernas reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderat reglemente har tagits fram. Revisorerna har yttrat sig 

över förslaget och en del ändringar har därefter gjorts.       

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente för revisorerna. 

Presidieskrivelse daterad den 21 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 299/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till nytt reglemente för revisorerna antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Författningssamlingen 
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Utöver vad som föreskrivs om revisorer och nämnder i kommunallagen 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Revisionens formella reglering 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 

reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. 

§ 2 Revisorernas antal och organisation 

Mörbylånga kommun har fem revisorer som efter allmänna val utses av 

fullmäktige. Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod på fyra år. 

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har 

avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 

revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med 

dubbla grupper revisorer. 

Fullmäktige kan för en mandatperiod utse fler än fem revisorer. 

§ 3 

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 

§ 4 

Fullmäktige väljer för mandatperioden en ordförande samt en förste vice och 

en andre vice ordförande. Ordföranden ska utses från minoriteten i 

fullmäktige. Uppdraget är att vara sammankallande och leda gemensamma 

sammankomster och sammanträden.  

§ 5 Aktiebolagens lekmannarevisorer 

Fullmäktige utser bland kommunens revisorer en lekmannarevisor och en 

suppleant i Mörbylånga Bostads AB och i Mörbylånga Fastighets AB. 

§ 6 Kommunalförbund 

Fullmäktige utser bland kommunens revisorer en revisor och en suppleant i 

Kalmarsunds gymnasieförbund och nominerar bland kommunens revisorer 

en revisor och en suppleant i Ölands kommunalförbund och en revisor till 

Kalmarsundsregionens Renhållare. 

§ 7 Revisorernas uppgifter 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till 

kommunen lämnade donationsstiftelser. 

§ 8 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till 

och i fullmäktige. 

§ 9 Revisorernas ekonomi och förvaltning 

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Presidiet bereder även 

budgeten för lekmannarevisorerna i kommunens helägda bolag. 

§ 10 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder 

revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd. 
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§ 11 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av kommunfullmäktiges 

presidium. Ingen som ingår i fullmäktiges presidium kan därför ha några 

uppdrag i nämnd eller beredning som granskas av revisorerna. 

§ 12 Revisorernas sakkunniga biträden 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin 

granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt 

god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens 

upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om 

upphandling. 

§ 13 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om 

revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 

revisorerna och lekmannarevisorerna. 

§ 14 Revisorernas arbetsformer 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och 

till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får 

även kalla sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 

fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster. 

§ 15 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 

granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 16 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 

protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet 

justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. 

Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§ 17 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet 

fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas 

av ordföranden och ytterligare en person som revisorerna utser. 

§ 18 Revisorernas rapportering 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast en vecka efter det att 

kommunstyrelsen beslutat att överlämna den till fullmäktige. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet 

av revisorernas granskning. 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige 

senast vid utgången av mars månad. 
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§ 19 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till fullmäktige senast 

en vecka efter det att kommunstyrelsen beslutat att överlämna den till 

fullmäktige. 

§ 20 

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. 

De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna 

tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. 

Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla 

ledamöter. 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska 

bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter 

som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

§ 21 Revisorerna och fullmäktige 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar 

minst två gånger per år. Fullmäktiges ordförande är sammankallande för 

dessa överläggningar.  

Fullmäktiges sammanträden har en stående punkt där revisorerna har 

möjlighet att informera om revisionens arbete och resultat. 

§ 22 Revisorernas arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 

fullmäktige fastställt arkivreglemente. 
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§ 218 Dnr 2015/000444 -003 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige har tagits 

fram.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Presidieskrivelse daterad den 17 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 300/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ledamöter och ersättare i fullmäktige  

Verksamhetsstöd – Kansli 

Författningssamlingen 
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1 Antal ledamöter (5 kap 1 och 4 §§ kommunallagen-
/vallagen) 

§ 1 Antal ledamöter och ersättare 

Fullmäktige har 49 ledamöter 

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

2 Ordförande och presidium (5 kap 6 § kommunallagen) 

§ 2 Val av ordförande och presidium 

Vid mandatperiodens första sammanträde väljer fullmäktige en ordförande, 

en vice ordförande och en andre vice ordförande (fullmäktiges presidium). 

Vid valet bestämmer fullmäktige mandattidens längd. 

Ålderspresidenten (den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid) är 

ordförande till dess att presidium har valts. 

Om ordförande eller någon av de två vice ordförandena avgår som ledamot 

eller från sin presidiepost, väljs annan för den del som återstår av mandat-

tiden. Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

§ 3 Ordförandens ansvar och uppgifter 

Ordföranden ska ha tillgång till de resurser som behövs i form av lokaler och 

personal. 

Ordföranden ska 

 representera kommunen vid officiella besök, invigningar och andra 

viktiga evenemang i samspel med kommunstyrelsens ordförande 

 bestämma tid och plats för fullmäktiges sammanträden 

 fastställa kungörelse och dagordning inför fullmäktiges sammanträden 

 besluta om att utlysa extra sammanträde vid behov 

 efter samråd med presidiet vid behov ställa in eller ändra tidpunkten för 

planerat sammanträde 

 besluta när ett ärende ska behandlas av fullmäktige 

 bestämma när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde 

 ta initiativ för att utveckla fullmäktiges arbetssätt och roll 

 besluta om remittering av inlämnade motioner 

§ 4 Presidiets ansvar och uppgifter 

Presidiet beslutar självt om tid och plats för sina sammanträden. 

Presidiet ska 

 planera fullmäktiges möten  
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 ordna frågestunder, temadebatter, föredragningar, uppföljning av 

kommunal verksamhet på sektionsnivå och andra aktuella aktiviteter för 

att utveckla och öka intresset för fullmäktiges arbete 

 besluta om debattregler inför temadebatt enligt 26 § 

 se till att varje sektionschef inom förvaltningen kallas till fullmäktige två 

gånger per mandatperiod för att redogöra för sin verksamhet ur ett 

medborgarperspektiv 

 formulera de frågor som respektive sektionschef ska besvara i samband 

med rapporteringen i fullmäktige 

 lämna förslag till budget för fullmäktige, revisorer och beredningar 

 granska revisorernas räkenskaper och förvaltning 

 lämna förslag angående om fullmäktige, kommunstyrelse eller annan 

nämnd ska fatta beslut om medborgarförslag  

 föreslå uppdrag till beredningar med tydliga beredningsdirektiv  

 föreslå tillsättande och entledigande av beredningar 

 löpande följa beredningarnas arbete och på eget eller på respektive 

berednings initiativ och vid behov föreslå förändringar i beredningarnas 

direktiv 

 förlänga fullmäktigeberednings mandattid med upp till tre månader, 

inom pågående mandatperiod 

 följa upp beredningarnas arbete genom regelbundna träffar med dess 

presidier 

 ta emot slutbetänkande från beredningar och besluta om att överlämna 

betänkande till kommunstyrelsen för beredning 

 ta initiativ till regelbundna överläggningar med partierna, kommun-

styrelsen och revisorerna 

 bevaka händelser i omvärlden av betydelse för kommunen ur ett 

medborgarperspektiv 

 inför varje ny mandatperiod initiera en utvärdering av den politiska 

organisationen 

 ansvara för information gentemot allmänheten, exempelvis i form av 

presskonferenser, snabbprotokoll, webbsändningar etc 

Presidiets ledamöter har rätt att närvara och delta i överläggningen vid 

beredningarnas sammanträden.  

Eftersom presidiet har uppgiften att granska revisorernas räkenskaper och 

förvaltning så kan ingen som ingår i presidiet samtidigt ha något uppdrag i 

någon nämnd eller beredning som granskas av revisorerna. 
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3 Sammanträden (5 kap 7, 8-11, 12-17 §§ kommunal-
lagen) 

§ 5 Tid och plats 

Sammanträde hålls på plats och tid som ordföranden bestämmer.  

§ 6 Annonsering och kungörelse 

Fullmäktigesammanträden ska annonseras i de ortstidningar som fullmäktige 

har beslutat och på kommunens hemsida. Annonsen ska ange tid och plats 

för sammanträdet.  

Ordföranden ska utfärda en kungörelse om varje sammanträde med 

fullmäktige. Kungörelsen ska, tillsammans med de handlingar som 

ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast en 

vecka före sammanträdesdagen.  

Kungörelse och handlingar lämnas digitalt via de system som kommunen 

använder. Varje ledamot och ersättare ska själva öppna och vid behov spara 

de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning som behövs 

för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares förfogande så 

länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare ansvarar själv för 

tillgången till en fungerande Internetuppkoppling utöver de basfunktioner 

som tillhandahålls av kommunen. 

Fullmäktiges presidium kan, om det finns särskilda skäl för det, besluta att 

kungörelse och sammanträdeshandlingar kan skickas ut i pappersform till 

enskild förtroendevald. 

§ 7 Ordinarie sammanträden 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde i februari, mars, april, maj, juni, 

september, oktober, november och december månad. Före utgången av 

oktober månad bestämmer kommunfullmäktige sammanträdesdagar för det 

kommande året. 

Det nyvalda fullmäktige sammanträder första gången i slutet av oktober. 

Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för fullmäktiges första 

sammanträde. 

§ 8 Extra sammanträden 

Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst 1/3 av 

fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs 

(5 kap 7 § kommunallagen). 

Begäran om extra sammanträde ska ske skriftligt till ordföranden. I begäran 

ska anges ärendets/ärendenas innehåll. 

§ 9 Inställt eller ändrad tidpunkt för sammanträde 

Om särskilda skäl finns får ordförande efter samråd med övriga ledamöter i 

presidiet ställa in eller ändra tidpunkten för sammanträde. 

Ordförande ska snarast och minst en vecka före det planerade sammanträdet  

 anslå beslutet om ändringen på kommunens anslagstavla  

 meddela beslutet till varje ledamot och ersättare 
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§ 10 Avbrutet sammanträde 

Fullmäktige får under pågående sammanträde besluta att avbryta samman-

trädet. I sådant fall ska fullmäktige besluta att fortsätta sammanträdet med 

återstående ärenden en senare dag. I beslutet ska framgå när och var 

sammanträdet ska fortsätta. 

Avbrutet sammanträde ska annonseras på sedvanligt sätt, dock inte om mötet 

hålls inom en vecka. Ordförande ska i sådant fall meddela de ledamöter och 

ersättare som inte var närvarande vid det avbrutna mötet, om tid och plats för 

det fortsatta sammanträdet. 

§ 11 Placeringsordning 

Presidiets ledamöter och fullmäktiges sekreterare sitter vid presidiebordet. 

Övriga ledamöter sitter partivis i den ordning de upptagits av länsstyrelsens 

protokoll för slutlig sammanräkning för val till fullmäktige.  

Fullmäktigeledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar den 

plats, som tidigare ledamot haft. 

Ersättare som tjänstgör i ordförandens, vice ordförandens eller andre vice 

ordförandens ställe intar anvisad plats. 

Ersättare som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats.  

Sakkunniga och övriga som kallats för föredragning intar plats som 

ordförande bestämmer. 

Kommunchefen ska vara närvarande under sammanträdet tillsammans med 

andra chefer enligt kommunchefens beslut. 

§ 12 Ledamöters tjänstgöring 

Ledamot som inte har möjlighet att delta i sammanträde ska snarast anmäla 

detta till fullmäktiges sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare som är 

i tur att tjänstgöra. Anmälan av förhinder och inkallelse av ersättare sker i 

första hand via sms eller e-post. 

Om ledamot uteblir från ett sammanträde kallar ordföranden in den ersättare 

som är tillgänglig och är i tur att tjänstgöra. Om ersättare inte finns att tillgå 

blir platsen tom.  

Det som gäller för ledamöter gäller även för ersättare som kallats till tjänst-

göring. 

Ordförande får, om särskilda skäl finns, bestämma om ledamot eller ersättare 

ska börja tjänstgöra under ett pågående ärende. 

4 Ärendens behandling 

§ 13 Beredningsplikten (5 kap 26-34 §§ kommunallagen) 

Alla ärenden, som fullmäktige avgör, ska beredas. Om ärendet har beretts av 

en fullmäktigeberedning ska kommunstyrelsen alltid yttra sig. 

Styrelsen ska alltid lägga fram förslag till beslut om inte en fullmäktige-

beredning eller en annan nämnd har gjort det.  

Beredningstvånget gäller inte val eller avsägelse av förtroendeuppdrag. 
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§ 14 Beredning av ärenden 

Om fullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur ärenden, 

som ska beslutas av fullmäktige, ska beredas. Styrelsen får uppdra till 

förtroendevald eller anställd att besluta om till vem/vilka sådana ärenden ska 

remitteras. 

Ärende, som kommit in och som senare ska beslutas av fullmäktige, 

överlämnas till nämnd/förvaltning för beredning. 

Fullmäktiges ordförande ska hållas underrättad om ärenden, som ska 

behandlas av fullmäktige, det vill säga ärenden av principiell art eller av stor 

ekonomisk betydelse. 

§ 15 Handlingars innehåll, tillgänglighet och behandling 

Ordförande bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende.  

Varje ledamot och ersättare ska före sammanträdet ha tillgång till förslag till 

beslut/yttrande i varje ärende som upptas i föredragningslistan. 

Ordförande bestämmer i övrigt vilka handlingar som ledamöter och ersättare 

ska ha före sammanträdet. Interpellationer ska överlämnas till ledamöter och 

ersättare före det sammanträde, då de ska behandlas. 

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i samman-

trädeslokalen under sammanträdet. 

5 Motioner, interpellationer och frågor  

§ 16 Motioner (5 kap 33 § kommunallagen) 

Fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna 

motioner. 

Motionen ska vara skriftlig.  

Motion ska lämnas till fullmäktiges sekreterare.  

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

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

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

som hänför sig till varje yrkande. 

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

Motioner bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 

att en motion inlämnats. Kommunstyrelsen ska därför en gång per år 

redovisa de motioner, som inte avslutats under året. Redovisningen ska 

innehålla uppgifter om vad som så långt har kommit fram under 

beredningen. Fullmäktige har därefter att ta ställning till om beredningstiden 

ska förlängas eller om motionen ska avskrivas. 

Styrelsens redovisning av motioner, som inte avslutats, ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 

§ 17 Interpellationer (5 kap 49-53 §§ kommunallagen) 

Interpellation får lämnas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i 

fullmäktige och ställas till ordföranden i nämnd eller fullmäktigeberedning. 
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Utskottsordföranden får interpelleras endast i frågor gällande utskotts 

beredning av ett ärende och på delegation beslutat i ärende. 

Interpellationen ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska ha ett bestämt 

innehåll, vara försedd med motivering och bör endast ställas i angelägen-

heter av större intresse för kommunen. 

Interpellation lämnas till fullmäktiges sekreterare senast 7 arbetsdagar före 

det fullmäktigesammanträde, där den ska behandlas.  

Interpellation ska skriftligen besvaras under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. Svaret till den som ställt 

interpellationen lämnas senast dagen före sammanträdesdag, då den ska 

behandlas. På fullmäktiges föredragningslista ska interpellationer och frågor 

finnas med som en stående punkt. Interpellationer som ska behandlas vid ett 

sammanträde publiceras på fullmäktiges samarbetsplattform en vecka före 

sammanträdet. 

Någon svarsplikt föreligger inte i fråga om interpellationer. 

Fullmäktige godkänner att interpellation får ställas. 

En ersättare som ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i 

den överläggning som svaret på interpellationen ger anledning till. Endast 

om ersättaren tjänstgör som ledamot vid det tillfälle när interpellationen 

besvaras får han eller hon delta i debatten. 

§ 18 Frågor (5 kap 54-56 §§ kommunallagen)  

En fråga får ställas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i fullmäktige. 

En fråga kan ses om ett komplement till en interpellation och handlar om 

saker som är relativt enkla att besvara utan större förberedelse. 

Fråga ska vara skriftlig och namnet på den som ställer frågan ska anges. Den 

ska lämnas till fullmäktiges sekreterare senast 3 arbetsdagar före 

fullmäktigemötet. 

En fråga kan bara ställas till någon som är närvarande vid sammanträdet och 

ska besvaras muntligt under det sammanträde då frågan ställts. 

Någon svarsplikt föreligger inte när det gäller frågor. 

Fullmäktige godkänner att frågan får ställas. 

Till skillnad mot när det gäller en interpellation så får endast den som ställt 

frågan och den tillfrågade delta i överläggningen. 

6 Bolagens initiativrätt  

§ 19 Initiativrätt (3 kap § 17 och 5 kap 23 § kommunallagen) 

Styrelsen i sådant företag som avses enligt ovan i kommunallagen, får väcka 

ärenden i fullmäktige om sådant som företaget är skyldigt att se till att 

fullmäktige får ta ställning till. Paragrafen avser Mörbylånga Bostads AB 

och Mörbylånga Fastighets AB. (Se nedan även § 25) 
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7 Medborgarförslag och allmänhetens frågestund 

§ 20 Medborgarförslag 

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

Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat och innehålla adress och 

aktuella kontaktuppgifter. 

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

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas till fullmäktiges 

sekreterare senast 10 arbetsdagar innan ett sammanträde 

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

inom fullmäktiges befogenhetsområde. 

Om fullmäktige överlämnar ett medborgarförslag till en nämnd för beslut ska 

förslagsställaren underrättas om detta. För medborgarförslag som ska 

beslutas av fullmäktige gäller följande regler. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6 

månader från det att ärendet anmäldes i fullmäktige. Ärenden av mer 

komplicerad natur kan ges en utökad beredningstid, dock inte längre än att 

beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas och ges möjlighet att delta i överläggningen i 

ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vad som 

så långt har kommit fram under beredningen. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

§ 21 Allmänhetens frågestund 

Frågestunden ger kommunmedlemmarna möjlighet att i samband med 

fullmäktigesammanträde ställa frågor till ansvariga förtroendevalda i 

fullmäktige, det vill säga ordföranden i kommunstyrelsen och dess utskott 

samt ordföranden för fullmäktigeberedningar, samt att samtliga ledamöter i 

kommunfullmäktige har möjlighet att delta. De frågor som ställs får inte avse 

individärenden eller myndighetsutövning. 

För frågestunden gäller följande 

 tidpunkten ska annonseras 

 en timme avsätts normalt och frågestunden sker i anslutning till 

fullmäktigesammanträdet  

 frågor, som ska besvaras, bör inlämnas skriftligt senast tre dagar före 

fullmäktigesammanträdet till kommunkansliet, märkt ”Allmänhetens 

frågestund”. Frågan ska vara underskriven 

 frågor besvaras i den ordning som de kommit in. Frågor som berör 

samma ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle 

 ordförande avgör om och när en fråga ska besvaras 

 fråga bör ta högst ett par minuter att läsa upp. Två korta följdfrågor på 

högst två minuter får ställas 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2015-11-17 
 

 
Sida 

11(16) 
 

 

 frågan kan inte bli föremål för några beslut under frågestunden 

 svar lämnas enbart muntligt och i samband med frågestunden 

8 Förklaring vid revisionsanmärkning (9 kap 16 § 
kommunallagen) 

§ 22 Förklaring vid revisionsanmärkning 

Om fullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 

förklaringar över en anmärkning enligt revisionsberättelsen ska inhämtas 

från den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkning riktats. 

9 Sammanträdets genomförande 

§ 23 Upprop 

Upprop förrättas vid sammanträdets början. Om pågående sammanträde 

avbryts ska nytt upprop ske då sammanträdet fortsätter. Upprop avslutas med 

klubbslag. 

Om ledamot infinner sig till sammanträdet efter det att uppropet avslutats, 

ska ledamoten anmäla sig hos ordförande. Ordförande meddelar därefter för 

fullmäktige att ledamoten inträtt i tjänstgöring. 

Ledamot och ersättare får inte lämna sammanträdet utan att anmäla detta till 

ordförande. 

Upprop får ske med stöd av digital teknik. 

§ 24 Protokolljusterare, tid och plats (5 kap 61 § kommunallagen) 

Ordförande bestämmer tid och plats för protokollets justering. 

Sedan upprop förrättats enligt 22 § väljer fullmäktige två ledamöter att 

justera protokollet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 

röstsammanräkningar. 

§ 25 Yttrande- och replikrätt (5 kap 21, 22 §§ kommunallagen) 

Yttranderätt/rätt att delta i överläggning (ej beslutsrätt) vid fullmäktiges 

sammanträden har 

 Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för nämnd, vars 

verksamhetsområde berör ett ärende 

 Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt 

 Ordförande i nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan, 

som besvarar en interpellation eller en fråga, när överläggning hålls med 

anledning av svaret 

 Styrelsens ordförande i sådant företag, som avses i 3 kap 17 och 18 §§ 

kommunallagen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 

förhållanden i företaget. Rätten gäller även bolag och andra 
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organisationer, där kommunen bestämmer tillsammans med någon 

annan 

 revisor i kommunen vid behandling av revisionsberättelse och 

årsredovisning eller revisorernas egen förvaltning 

 kommunchefen 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer 

vid sammanträden. 

Ordförande får kalla ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorer samt anställda hos 

kommunen för att lämna upplysningar. Detsamma gäller utomstående 

sakkunniga. 

Ordförande får, om inte fullmäktige beslutar annat, bestämma att inkallade 

personer får yttra sig under överläggningen. 

Fullmäktige får bestämma att ledamöter i en fullmäktigeberedning ska ha rätt 

att delta i överläggningarna, men inte i besluten, när fullmäktige behandlar 

ett ärende, som beredningen handlagt. 

§ 26 Talarordning och ordning vid sammanträden 

Ledamot och annan, som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får 

ordet i den ordning de anmält sig och blivit uppropade.  

Den som under överläggningen anser sig själv eller sitt parti angripet, kan få 

ordet för kort replik. Den som lämnar en replik har högst två minuter till sitt 

förfogande. Ordet ska då begäras omedelbart efter föregående anförande. 

Replik får bara lämnas två gånger under samma huvudanförande. 

När ledamot får ordet ska ordförande nämna ledamotens partitillhörighet. 

För talare, som yttrar sig upprepade gånger under ett sammanträde behöver 

regeln inte tillämpas. Samma gäller för repliker. 

Om någon som har ordet avlägsnar sig från ämnet, får ordförande med 

klubbslag uppmärksamma talaren på detta. Om talaren inte återgår till ämnet, 

kan ordförande ta ifrån ledamoten ordet. I övrigt får en talare inte avbrytas 

under sitt anförande. 

Ordförande får utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

Om oordning uppstår som ordförande inte kan styra, får ordförande upplösa 

sammanträdet. 

Vid särskilda temadebatter gäller följande debattordning: 

 I en inledande runda får en representant för varje parti i fullmäktige 

ordet för ett fem minuter långt anförande. Fullmäktiges presidium kan, 

om de finner skäl för det, före debatten besluta om en annan längd på 

anförandena.  

 Turordningen för anförandena ska vara sådan att det största 

majoritetspartiet börjar, därefter det största oppositionspartiet och sedan 

det nästa största majoritetspartiet, det näst största oppositionspartiet och 

så vidare tills alla partier gjort sina anföranden. 
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 Om två partier har lika många mandat i fullmäktige avgörs ordningen 

utifrån hur många röster partierna fick i fullmäktigevalet. 

 Replik kan endast begäras på anförande. Replik får begäras direkt efter 

ett anförande. Begäran om replik till ett visst anförande måste ha gjorts 

innan första replikskiftet påbörjats gällande det aktuella anförandet. 

 Ett replikskifte får utgöras av två repliker och två svar, vardera högst en 

minut långa. Därefter avslutas replikskiftet. 

 Efter inledningsrundan lämnas ordet fritt för upp till tre minuter långa 

anföranden, med samma replikregler som i inledningsrundan. 

 Fullmäktiges presidium får i förväg inför varje debatt besluta om 

tidsbegränsning av debatten och om ändrade i debattregler när det finns 

särskilda skäl för det. 

§ 27 Yrkanden (5 kap 45 § kommunallagen) 

Förslag eller yrkande (proposition) ska lämnas skriftligen. 

Ordförande får vägra proposition, om ordförande anser att ett framställt 

förslag eller yrkande strider mot gällande lag, allmän författning eller denna 

arbetsordning. Det gäller dock inte om fullmäktige beslutar att proposition 

ska ställas. 

Ordförande ska vägra proposition om ordföranden anser att ett framställt 

förslag eller yrkande innebär ett nytt ärende. I sådant fall blir ordförandens 

beslut gällande. Det gäller dock inte ärende, som inte behöver beredas. 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden bekräftar genomgången 

med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om 

inte fullmäktige enhälligt beslutar medge ändringen/återtagandet. 

§ 28 Deltagande i beslut och jäv (4 kap 20 §, 5 kap 20, 20a §§ 
kommunallagen) 

En ledamot, som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. Ledamot som inte har gjort en anmälan 

anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation. 

En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv 

bör lämna sin plats vid ärendets behandling. 

§ 29 Omröstning (5 kap § 42-44 §§ kommunallagen) 

När omröstning genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som 

har utsetts att justera protokollet. 

Omröstning genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Sedan omröstningen har avslutats, fastslår ordförande detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon 

ledamot ändra eller återta sin röst efter klubbslaget. 

Ny omröstning ska ske omedelbart om oenighet uppstår om resultatet av en 

öppen omröstning. 
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Omröstning får ske med stöd av digital teknik. 

Notera särskilt att 

Vid lika röstetal vid öppen omröstning har fullmäktiges ordförande utslags-

röst. Ordföranden måste avge utslagsröst även om ordföranden avstått att 

rösta under omröstningen. 

§ 30 Valsedlar  

En valsedel som avlämnats vid sluten omröstning ska uppta så många namn 

som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

Valsedel är ogiltig om den upptar 

 namnet på någon som inte är valbar 

 flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

 ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

Det som angivits gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

§ 31 Reservation (4 kap 22 § kommunallagen) 

Den som deltar i avgörandet av ärende får anföra reservation mot fattat 

beslut. Reservation ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om 

reservationen utvecklas närmare ska den avfattas skriftligen och lämnas till 

sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 32 Bordläggning och återremiss (5 kap 36, 37 §§ 
kommunallagen) 

Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en 

tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om 

ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet. 

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet. 

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter 

som begärt återremissen. 

Ett bordlagt ärende ska behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde, om 

fullmäktige inte beslutar något annat. 

9 Protokoll 

§ 33 Protokollsjustering och protokollsutformning (5 kap            
57-62 §§ kommunallagen) 

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera 

ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 

ordförande de paragrafer i protokollet, som redovisar de delar av förhand-

lingarna som de lett som ordförande. 

Protokollet ska enligt kommunallagen justeras senast fjorton dagar efter 

sammanträde.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 
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Av protokollet ska framgå vem som lagt de förslag som underställts 

fullmäktige för beslut. Beslutssatserna ska 

 vara åtgärdsinriktade och helst inte innefatta flera åtgärder i samma 

beslutsmening 

 vara så självständiga som möjligt, dvs kunna förstås lösryckta ur sitt 

sammanhang utan hänvisning till bilagor 

§ 34 Tillkännagivande av justering (5 kap 62 § kommunallagen) 

Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats, ska justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla.  

Tillkännagivande får inte tas bort från anslagstavlan före den tid som gäller 

för överklagande enligt 10 kap 6 § kommunallagen. 

§ 35 Expediering 

Så snart fullmäktiges protokoll blivit justerat ska kopia av protokollet 

överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt sändas till 

de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten. 

10 Fullmäktigeberedningar (3 kap 7 § kommunallagen) 

§ 36 Valberedning 

Valberedningen har till uppgift att vid mandatperiodens början lämna förslag 

till alla val, som förekommer hos fullmäktige. Under mandatperioden ska 

valberedningen lämna förslag till val som gäller ordförande och presidier. 

Beredningen utses för mandatperioden av det nyvalda fullmäktige på dess 

första sammanträde. Fullmäktige väljer samtidigt ordförande, förste och 

andre vice ordförande. 

Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 personliga ersättare. 

Beredningens presidium består av ordförande, förste och andre vice 

ordföranden. 

§ 37 Övriga fullmäktigeberedningar 

Fullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska avgöras 

av fullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller 

förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst 

till och med fullmäktiges mandattids slut. 

När en beredning inrättas ska fullmäktige samtidigt besluta om hur många 

ledamöter och ersättare beredningen ska ha, vem som ska vara ordförande, 

1:e och 2:e vice ordförande, eventuellt begränsat arvode för ordföranden, 

beredningens mandattid, när del- och slutbetänkande ska överlämnas, 

beredningens omfattning och budget samt ge tydliga beredningsdirektiv. 

Direktiven ska ange vilken fråga som ska beredas samt uppdragets syfte, 

inriktning, omfattning (avgränsning) och genomförande. Fullmäktige kan 

under beredningens genomförande lämna tilläggsdirektiv. 

En beredning ska redovisa sina ställningstaganden med tydliga förslag till 

beslut i form av ett slutbetänkande om inte fullmäktige beslutar något annat. 
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Slutbetänkande lämnas till kommunfullmäktiges presidium för beslut om den 

vidare hanteringen av ärendet. 

Kommunchefen ska för varje beredning som inrättas utse en tjänsteman som 

beredningsansvarig. Den beredningsansvarige tjänstemannen fungerar också 

som sekreterare i beredningen och sammanställer beredningens betänkanden. 

En beredning kan kalla anställda i kommunen som sakkunniga i olika frågor. 

En beredning får från nämnder och förvaltning begära in de upplysningar 

och yttranden som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Beredningen får 

också initiera debatt i fullmäktige under beredningens gång.  

En beredning ska alltid sträva efter att använda olika former av medborgar-

dialog i sina uppdrag. De olika beredningarna ska också när så är lämpligt 

samråda med varandra. 

En beredning får besluta att hålla öppna sammanträden. 

Beredningen beslutar om datum och tid för sina sammanträden.  

Särskilda mötesprotokoll ska inte föras vid beredningarnas sammanträden 

om det inte finns särskilda skäl vid något tillfälle. Däremot ska minnes-

anteckningar göras som ett underlag till beredningens betänkande. 

I övrigt gäller i tillämpliga delar fullmäktiges arbetsordning och kommunal-

lagen vad gäller sammanträden, beslutsförhet, kallelser och protokoll. 
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§ 219 Dnr 2015/000721 -003 

Reglemente för överförmyndaren  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reglemente för överförmyndaren har tagits fram av 

förvaltningen. Reglementet föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.     

Beslutsunderlag 

Förslag till Reglemente för överförmyndaren. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 301/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till reglemente för överförmyndaren antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Överförmyndaren 

Författningssamlingen 
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§ 1 

Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen 

bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken (1949:381), 

förmynderskapsförordningen (1995:379), andra författningar som reglerar 

frågor knutna till överförmyndarens verksamhet samt tillämpliga regler i 

kommunallagen (1991:900). 

Överförmyndaren fattar beslut inom sitt ansvarsområde och är ansvarig för 

att underlag till kommande budget lämnas till kommunstyrelsen inför 

behandling i fullmäktige, information om överförmyndarens verksamhet 

sprids till allmänheten, nödvändiga handlingar finns tillgängliga för 

allmänheten och att öppettider meddelas till kommunens telefonväxel och 

publiceras på kommunens hemsida. 

Överförmyndaren ska arbeta för att effektivisera och förenkla rutiner och 

administration. Överförmyndaren ska utöver vad som föreskrivits i lag och 

förordning bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Överförmyndaren ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och 

organisationer som berörs av överförmyndarens ansvarsområde. 

Överförmyndaren får föra talan i mål och ärenden inom sitt ansvarsområde. 

§ 2 

Följande beslut får inte delegeras: 

- Yttrande till kommunfullmäktige. 

- Beslut om entledigande av god man eller förvaltare på grund av 

olämplighet. 

- Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. 

- Beslut om vitesföreläggande. 

- Avslagsbeslut. 

§ 3 

Överförmyndarorganisationen består av en överförmyndare och en ersättare 

för överförmyndaren. Båda väljs av kommunfullmäktige. 

§ 4 

Ersättaren för överförmyndaren ska tjänstgöra som överförmyndare vid 

ordinarie överförmyndares frånvaro. 

§ 5 

Myndighetens förvaltningsorgan är samordnat med Kalmar kommun och 

Borgholms kommun genom en gemensam kanslifunktion för utförande av 

lagstadgad överförmyndarverksamhet. Den gemensamma kanslifunktionen 

biträder överförmyndaren i fullgörandet av överförmyndarens 

arbetsuppgifter.  

Överförmyndaren kan för möten som behöver genomföras i Mörbylånga 

kommun boka kommunala lokaler.  
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§ 6 

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig och arkivansvarig för 

myndighetens verksamhet. 

För överförmyndaren gäller av kommunfullmäktige fastställt 

arkivreglemente. 

§ 7 

Överförmyndaren ska kontinuerligt följa upp verksamheten och rapportera 

till kommunstyrelsen hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret. 
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§ 220 Dnr 2015/000738 -003 

Förändring av arvode för överförmyndaren 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 1 januari 2016 förändras organisationen för 

överförmyndaren genom att en gemensam kanslifunktion för utförande av 

lagstadgad överförmyndarverksamhet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 302/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arvodet för överförmyndaren blir 25 % av arvodet för 

kommunstyrelsens ordförande från och med den 1 januari 2016. 

2. Arvodesreglementet uppdateras av förvaltningen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Överförmyndaren 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Verksamhetsstöd – Ekonomi  
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§ 221 Dnr 2015/000655 -042 

Regionförbundet - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 

Sammanfattning av ärendet 

I delårsrapporten ingår verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning. 

Resultatet för Regionförbundet för perioden januari - juni uppgår till 172 000 

kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 441 000 kronor.       

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015.  

Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015.  

Kommunstyrelsens § 303/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Regionförbundets delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 godkänns.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet, Box 762, 391 27 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Ekonomi  
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§ 222 Dnr 2015/000747 -042 

Ölands Kommunalförbund - Delårsrapport 1 januari – 
31 augusti 2015 

Sammanfattning av ärendet 

I delårsrapporten ingår förvaltningsberättelse, uppföljning av verksamhets-

mål samt finansiella rapporter. 

Resultatet för kommunalförbundet för perioden januari - augusti uppgår till 

292 000 kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 0 kronor.       

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2015 med prognos för 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 304/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ölands kommunalförbunds delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2015 med 

prognos för 2015 godkänns.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands kommunalförbunds direktion 

Verksamhetsstöd – Ekonomi  
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§ 223 Dnr 2015/000776 -042 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Delårsbokslut 2015  

Sammanfattning av ärendet 

I delårsbokslutet ingår ekonomisk översikt, prioriterade målområden, 

väsentliga personalförhållanden, beskrivning av enheterna samt ekonomisk 

redovisning. Resultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund uppgår för 

perioden januari - augusti 2015 till 17 700 000 kronor samtidigt som 

helårsprognosen kalkyleras till minus 1 400 000 kronor.       

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut januari - augusti 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.  

Kommunstyrelsens § 305/2015 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kalmarsunds Gymnasieförbunds delårsbokslut januari - augusti 2015 

godkänns.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Verksamhetsstöd – Ekonomi  
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§ 224 Dnr 2015/000805 -104 

Begäran om entledigande av förtroendeuppdrag som 
överförmyndare från den 1 januari 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Begäran om entledigande av förtroendeuppdrag som överförmyndare från 

den 1 januari 2016 har inkommit från Birgitta Wesley.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 12 november 2015.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna avsägelsen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Birgitta Wesley 
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§ 225 Dnr 2015/000808 -104 

Avsägelse av politiskt uppdrag som överförmyndarens 
ersättare från den 1 januari 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Begäran om entledigande av förtroendeuppdrag som överförmyndarens 

ersättare från den 1 januari 2016 har inkommit från Margareta Carlsson.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 16 november 2015.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna avsägelsen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Margareta Carlsson  
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§ 226 Dnr 2015/000855 -102 

Val av överförmyndare och överförmyndares ersättare 
från den 1 januari 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på överförmyndare: Eva Folkesdotter Paradis (M). 

Förslag på överförmyndares ersättare: Annika Olsson (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Eva Folkesdotter Paradis (M) som överförmyndare från den  

1 januari 2016 till och med mandatperiodens utgång. 

2. Utse Annika Olsson (C) som överförmyndares ersättare från den  

1 januari 2016 till och med mandatperiodens utgång.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eva Folkesdotter Paradis 

Annika Olsson 

Walda 

Verksamhetsstöd – Personal  

Hemsidan 
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§ 227 Dnr 2015/000876 -104 

Annika Olsson (C) - Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Annika Olsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i miljö- och 

byggnadsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 17 december 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Annika Olsson 

Hemsidan 

Walda 
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§ 228 Dnr  

God Jul och Gott Nytt År! 

Kjell Magnusson och Inger Bergman tackar för en god arbetsinsats under det 

gångna året och önskar politiker och personal en God Jul och Gott Nytt År!  

_____ 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M) Ludvig Hasselbom (M) X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stensson (M)  X 

Per Fredriksson (M)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Inger Bergman (M)  X 

Kent Ingvarsson (M) Ove Karlesand (M) X 

Elisabeth Schröder (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Jimmy Odenäng (M)  X 

Roger Jonsson (M)  X 

Lena Norlander (M)  X 

Pia Schröder (-)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Monika Löfvin-Rosen (C)  X 

Gerd Åstrand (C) Johan Sigvardsson (C) X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (L) X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Anne Wilks (MP)  X 
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2015-12-21 
 

 
Sida 
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Eva Öberg (MP)  X 

Johan P Hammarstedt (MP)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Carina Adolfsson Elgestam (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Bo Blad (S)  X 

Jerker Nilsson (S) Kurt Arvidsson (S) X 

Stig Salebäck (S)  X 

Anneli Eklöf (S) Veronika Hildingsson (S) X 

Bertil Johansson (S)  X 

Fredrik Jämtin (S)  X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Ulf Magnusson (S) Per Elgestam (S) X 

Anna Hedh (S)  X 

Roger Hedh (S)  X 

Ella-Britt Andersson (S)  X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X 

Anders Wassbäck (V) May-Anita Brevik (V) X 

Claus Zaar (SD)  X 

Anne Oscarsson (SD)  X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Bertil Eriksson (SD)  X 

Rolf Jönsson (SD)  X 
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Sammanträdesdatum 

2015-12-21 
 

 
Sida 
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Ersättare Närvaro 

Simon Sjöstedt (M) -- 

Thorbjörn Hagström (M) -- 

Mats Edén (M) -- 

Ludvig Hasselbom (M) (X) 

Fredrik Gustavsson (M) -- 

Jörgen Ohlsson (M) -- 

Anita Karlberg (M) -- 

Ove Karlesand (M) (X) 

  
Johan Sigvardsson (C) (X) 

Gunilla Karlsson (C) X 

Marcus Persson (C) -- 

  
Sebastian Hallén (L) (X) 

Maj-Britt Landin (L) -- 

  
Carl-Henrik Gadeberg (KD) -- 

Jeanette Lindh (KD) -- 

  
Bo Sjölin (MP) -- 

Nora Eklöv (MP) -- 

  
Henriette Koblank (S) -- 

Kurt Arvidsson (S) (X) 

Veronika Hildingsson (S) (X) 

Per Elgestam (S) (X) 

Zandra Norén Olsson (S) X 

MariAnne Johansson (S) -- 

Per-Allan Sjöman (S) -- 

Seita Riikonen (S) -- 

  
Ylva Bengtsson (V) -- 

May-Anita Brevik (V) (X) 
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Sammanträdesdatum 
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Ersättare Närvaro 

Bert Carlsson (SD) X 

Birger Olsson (SD) -- 

Olof Nilsson (SD) -- 
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