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§ 22  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Henrik Yngvesson utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 23  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, information från Arbetsmiljöverket utgår, godkänns som 

dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 24 Dnr KS 2020/000004  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 20:7-20:16. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 25 Dnr KS 2020/000003  

Meddelanden till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt sammanställning daterad den 24 januari 2020. 

Uppföljning januari 2020. 

Budget- och uppföljningsutskottets protokoll från den 18 december 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 19 december 2019. 

Utbildningsnämndens protokoll från den 15 januari 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen och rapporten, samt nämndernas 

protokoll. 

_____ 
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§ 26 Dnr KS 2020/000022  

Revidering av kommunstyrelsens anvisningar för 
samarbete med arrangörer av aktiviteter och 
arrangemang samt vissa idrottsföreningar 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har under år 2019 fattat beslut om särskilda anvisningar 

för samarbete med arrangörer av aktiviteter och arrangemang samt vissa 

idrottsföreningar. Anvisningarna har nu kompletterats i några avseenden. 

Beslutsunderlag 

Anvisningar för samarbete med arrangörer samt vissa idrottsföreningar, 

daterade den 15 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens reviderade anvisningar för samarbete med arrangörer 

av aktiviteter och arrangemang samt vissa idrottsföreningar antas. 

2. De nya och kompletterade reviderade anvisningarna ersätter den version 

som kommunstyrelsen antog den 13 augusti 2019. 

_____ 
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Kultur- och fritidsverksamheten 
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§ 27 Dnr KS 2019/000632  

Agenda 2030 - Prioriterade mål 

Sammanfattning av ärendet 

Prioriterade mål för kommunens strategi och handlingsplan för Agenda 

2030. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad den 23 januari 2020.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. De globala målen 3, 4, 5, 6, 9 och 11 antas som särskilt prioriterade mål 

för kommunens strategi och handlingsplan för Agenda 2030. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Hållbarhetsstrateg 

Näringslivschef 

Kommundirektör 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(29) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-02-04  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 

2020-02-10 

14:56:32 

Leif Stefan Henrik 
Yngvesson 

2020-02-10 

14:59:42 

   

 

§ 28 Dnr KS 2020/000028  

Samråd - Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m.fl. 
Sjöbergs hage. Mörbylånga kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Synpunkter detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m fl. Sjöbergs hage, 

Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar Detaljplan för del av Färjestaden 1:232 m fl. Sjöbergs 

hage, Mörbylånga kommun, daterade den 20 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2020. 

Yttrande, daterat den 30 januari 2020. 

Yttrande daterat den 4 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Då ärendet ska beslutas på samtliga nämnder föreslår Matilda Wärenfalk (S) 

att i kommunstyrelsens yttrande lyfts följande synpunkter: 

- För att möta näringslivets behov bör detaljplanen kompletteras med 

kontorsändamål, K. 

- Förbereda för uttag för elbilar 

- Användningen p-plats i norr bör kunna ta hand om två rader parkerade 

bilar, dvs. vara 17 meter bred, för både användning i Ladan och Tallhöjdens 

idrottsplats. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om föreslagna synpunkter ska lyftas 

i yttrandet och finner att styrelsen bifaller de föreslagna synpunkterna. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande daterat den 4 februari 2020, gällande detaljplan för del av 

Färjestaden 1:232 m.fl. Sjöbergs hage antas. 

_____ 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.50-10.00. 
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§ 29 Dnr KS 2020/000021  

Kommunstyrelsens årsrapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar efter varje år en årsrapport och innehåller uppföljning 

av verksamhetens mål, väsentliga händelser, framtidsfrågor, kvalitet i 

verksamheten, driftsbudget, investeringsbudget samt uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2020. 

Årsrapport 2019 (Kommunstyrelsen). 

Bilaga: Uppdragsredovisning per den 31 december 2019 (Kommun-

styrelsen). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Årsrapporten för 2019 med bilagor godkänns. 

_____ 
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§ 30 Dnr KS 2019/000628  

Kommunernas årliga rapportering av genomförandet av 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 

nationella myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att 

genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna, ska myndigheter och 

kommuner, enligt åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till 

vattenmyndigheterna om sitt genomförande av sina respektive åtgärder. 

Nytt i årets rapportering är frågor om åtgärdsprogram 2018-2021 för vissa 

miljögifter som beslutades av vattendelegationerna under år 2018. I övrigt är 

frågorna i stort desamma som tidigare år. 

Rapporteringen ska förankras i kommunstyrelsen. Svar ska vara vatten-

myndigheterna tillhanda senast den 28 februari 2020. 

Beslutsunderlag 

Missiv från vattenmyndigheterna, daterat den 2 december 2019. 

Frågeunderlag till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 januari 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag till rapportering godkänns. 

_____ 
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§ 31 Dnr KS 2020/000027  

Övergripande överenskommelse gällande mellankom-
munal samverkan mellan Borgholm och Mörbylånga 
kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en strävan från både Borgholms kommun och Mörbylånga 

kommun om att samverka i frågor där det kan leda till fördelar för båda 

kommunerna. För att underlätta samverkan och ha tydliga former för hur det 

ska ske har ett förslag till övergripande överenskommelse tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Förslag till övergripande överenskommelse, daterad den 20 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den övergripande överenskommelsen gällande mellankommunal 

samverkan mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner antas. 

_____ 
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§ 32 Dnr KS 2019/000536  

Ölands kommunalförbund - Delårsrapport 2,  
2019-01-01--2019-08-31 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet lämnar efter varje tertial en delårsrapport över verk-

samheten vad gäller ekonomiskuppföljning, investeringsuppföljning, 

väsentliga händelser samt strategiska framgångsfaktorer, samt målupp-

fyllelse. Denna är upprättad på senast kända information. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport för perioden 190101-190831 Ölands kommunalförbund. 

Revisorernas granskning av delårsrapport inkommen den 23 oktober 2019. 

Förbundsdirektionens beslut från den 11 oktober 2019 § 52. 

Förbundsdirektionens beslut från den 13 december 2019 § 70. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Delårsrapport 2, 190101-190831, antas. 

_____ 
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§ 33 Dnr KS 2019/000578  

Boendeplatser äldreomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg har fått återremiss på uppdraget att utreda vilka alternativ som 

bedöms lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ 

som utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut från den 16 december 2019 § 242, återremiss. 

Beslutsunderlag daterat den 15 januari 2020. 

Utredning daterad den 15 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2020. 

Socialnämndens förslag till beslut från den 22 januari 2020 § 12. 

Förslag till beslut på mötet  

Henrik Yngvesson (M) yrkar på förvaltningens första alternativa förslag till 

beslut: 

1. En fristående aktör skulle kunna investera i ett nytt vård- och omsorgs-

boende antingen på eget initiativ eller efter upphandling enligt LOU, som 

sedan kommunen hyr och bedriver sin verksamhet i.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.15-11.20. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på följande tillägg: 

1. Anbudsunderlaget ska ställas för beslut i kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar - Ställa sig positiva till att Mörbylånga 

Bostads AB ges möjlighet att inkomma med anbud enligt LOU. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.25-11.40. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot Henrik Yngvessons yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för socialnämndens förslag. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons yrkande. 
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Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (C)  Henrik Yngvesson (M) 

Per-Olof Johansson (S)  Ulrik Brandén (M) 

Ella-Britt Andersson (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S)  Johan Gustafsson (L) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Liv Stjärnlöv (M) 

Johan Ålund (C) 

Åsa Everbrand (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster och 5 nej-röster 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå Henrik 

Yngvessons tilläggsyrkande 1 och finner att kommunstyrelsens bifaller 

tilläggsyrkande 1. 

Jäv 

Ulrik Brandén (M) och Åsa Everbrand (C) anmäler jäv vad avser 

tilläggsyrkande 2 och lämnar mötet. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå Henrik 

Yngvessons tilläggsyrkande 2 och finner att kommunstyrelsens avslår 

tilläggsyrkande 2. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (C)  Henrik Yngvesson (M) 

Per-Olof Johansson (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Ella-Britt Andersson (S)  Johan Gustafsson (L) 

Håkan Lindqvist (S)  Liv Stjärnlöv (M) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Johan Ålund (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

7 ja-röster och 4 nej-röster 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag samt 

genomföra upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling av en samarbetspartner för byggande och förvaltning av 

äldrebostäder och i förlängningen del i en ekonomisk förening som 

projekterar ett vård- och omsorgsboende med kooperativa hyresrätter.     

2. En politisk arbetsgrupp bildas ur presidierna i kommunstyrelsen och 

socialnämnden. Arbetsgruppens uppgift är att fatta beslut som krävs för 

att tillsammans med samarbetspartner färdigställa underlag till bildandet 

av den ekonomiska föreningen. Arbetsgruppen upphör när 

kommunfullmäktige tagit ställning till bildandet av den ekonomiska 

föreningen. 

3. Anbudsunderlaget ska ställas för beslut i kommunstyrelsen. 

Reservation 

Till förmån för eget förslag reserverar sig Henrik Yngvesson (M), Ingela 

Fredriksson (M), Johan Gustafsson (L) och Liv Stjärnlöv (M). 

Skriftlig reservation 

Från Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), 

Liv Stjärnlöv (M) och Johan Gustafsson (L) 

”Ärendet om byggandet av ett nytt särskilt boende har nu varit aktuellt i 

snart två år. Den tidigare majoriteten initierade frågan våren 2018, och 

förslag till beslut fanns framme till hösten 2018. Efter valet valde den 

tillträdande majoriteten att låta frågan avgöras av den nya socialnämnden, 

som två gånger beslutat om att upphandla ett nytt boende via LoU. Dessa 

beslut har senare körts över av KS/KF eller tagits om i nämnden.  

När ärendet kom tillbaka till nämnden under hösten 2019 fanns det en 

orimlig önskan att Älvan kunde byggas om och användas. Det visade sig 

ganska snabbt att det var näst intill omöjligt. Efter att budgeten gått vidare 

från KS till KF kom helt plötsligt majoriteten fram med ett förslag om att 

man ville bilda en förening som skulle bygga kooperativa hyresrätter i form 

av ett särskilt boende. Man aviserade också att man kunde tänka sig att ställa 

ut borgen till en extern aktör som bygger och äger fastigheten. Denna nya 

tanke hade inte diskuterats i socialnämnden innan ärendet låg på bordet. Det 

saknas helt ekonomiska beräkningar för denna lösning, och tyvärr har 

majoriteten överhuvudtaget inga svar att ge på våra frågor, trots att ärendet 

återremitterats i fullmäktige en gång.  

Vi menar att inför detta stora beslut behöver vi bl.a. veta: 
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- Vilken kostnad beräknar majoriteten att kommunen kommer att behöva 

betala per plats och år?  

- Hur stor blir den kommunala borgen, hur påverkar den kommunens 

låneutrymme och vem bekostar borgensavgiften? 

- Hur långt avtal tänker majoriteten att kommunen ska teckna med den 

externa fastighetsägaren? Stämmer uppgiften om 70 år? 

- Vem tar kostnaderna för tomhyror, renoveringsbehov, merkostnader 

under byggtiden, ränteökningar på de lån kommunen förväntas borga för, 

underhållskostnader generellt m.m.? 

Inga av frågor finns besvarade i underlaget till beslut som majoriteten 

presenterar. Andra förslag på alternativ beskrivs, t.ex. om kommunen 

upphandlar via LoU, via LOV eller om kommunen bygger i egen regi. Det 

som saknas som alternativ är att MBAB ges möjlighet att bygga boendet. 

Det är för oss ofattbart att denna möjlighet inte ens finns med som ett 

förslag— särskilt med tanke på att majoriteten är beredd att ställa ut borgen 

åt en privat aktör. Istället är majoriteten beredd att låsa upp ett belånings-

utrymme under väldigt lång tid och under hela denna långa avtalsperiod 

göda en extern fastighetsägare, samtidigt som kommunen tar hela den 

ekonomiska risken och ger bort realkapitalet. Beslutsunderlaget är vidare i 

flera andra avseenden så bristfälligt och motsägelsefullt att det antingen 

syftar till att skapa dimrådet och vilseleda oss politiker, eller är uttryck för en 

anmärkningsvärd okunskap. Särskilt uppseendeväckande är skrivningarna 

som i klartext anger att formen med en kooperativ hyresrätt är ett sätt att 

runda LoU.  

Vi i oppositionen underkänner underlaget som presenterats till detta stora 

beslut. Vi kan aldrig medverka till att en stor investering som denna inte 

konkurrensutsätts och istället avsiktligen leta vägar för att undvika LoU. 

Underlaget saknar vidare helt ekonomiska beräkningar som kan möjliggöra 

jämförelser vilket alternativ som är mest gynnsamt för Mörbylånga 

kommuns skattebetalare. Vi kan inte heller ställa upp på påståendet att 

kommunen löper en större risk med att blockhyra ett boende av en 

fastighetsägare, än då kommunen ingår i en ekonomisk förening. Tvärtom 

ser vi att genom att upphandla ett boende via LoU, där kommunen finns med 

som en samarbetspart i dess utformning, och där vi vet exakt vilken hyra 

kommunen betalar per år, är en betydligt mindre risk. Därför förordar vi 

detta alternativ. 

I andra hand, givet majoritetens linje om en ekonomisk förening som skapar 

en kooperativ hyresrätt baserat på ett kommunalt borgensåtagande, ser vi det 

som en självklarhet att skattebetalarnas eget bostadsbolag, MBAB, bygger, 
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äger och förvaltar boendet, då detta ger lägre kostnader än med extern part 

samt att det betyder att tillgången – fastigheten – inte ges bort. 

Slutligen tar vi avstånd från den första beslutspunkten, som är illa 

formulerad och bakvänd. Dess innebörd kan inte majoriteten förklara. Det är 

förbluffande att man tar beslut om något man inte förstår. För oss är det 

uppenbart att den bakvända ordningen är dikterad av någon som vill undvika 

en öppen upphandling av boendet.” 

_____ 
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§ 34 Dnr KS 2019/000608  

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) - Genomlysning 
av utbildningsnämndens verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige med förslaget att en extern 

genomlysning ska genomföras av Utbildningsnämndens samtliga verksam-

heter. Ärendet har remitterats till Utbildningsnämnden för beredning. 

Beslutsunderlag 

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M), inkom den 5 december 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering daterad den 

9 december 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 januari 2020. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut från den 15 januari 2020 § 13. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås. 

_____ 
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§ 35 Dnr KS 2019/000116  

Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid anställningar inom 
äldreomsorgen och omsorgen för personer med 
funktionsvariation 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären uppmanar till att kommunfullmäktige ska besluta om krav på 

utdrag ur belastningsregister vid anställningar inom den kommunala 

äldreomsorgen samt inom OFV. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 14 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 

den 20 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2019. 

Bilaga exempel på en rekryteringsannons. 

Socialnämndens förslag till beslut från den 22 januari 2020 § 13. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås då kommunfullmäktige inte har mandat att besluta i sak 

utan social omsorg avvaktar förändring i lagstiftningen och fram till dess 

fortsätter verksamheten att inom OFV och i vissa fall inom äldreom-

sorgen att i annonser hänvisa till registerutdrag vid rekrytering. 

_____ 
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§ 36 Dnr KS 2020/000010  

Information - Hållbar utveckling 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Rydnér, världsarvssamordnare informerade bland annat om uppstarts-

möte för världsarvsveckan som hölls den 3 februari 2020, där 50 personer 

deltog. 

Informerades även om några evenemang som kommer under året då 

världsarvet firar 20 år. Bland annat två guidade bussturer genom världsarvet 

den 23 april och 7 maj. 

Emma informerade om DUNC-projektet som omsätter 12,5 miljoner kronor 

och där många projekt genomförs. Exempelvis på några projekt är två 

världsarvsfilmer; reklamfilm; miniguider; Capellagården barn i världsarvet; 

vykort; fototävling med mera. 

Peter Marklund, näringslivschef ställer frågan om vilka förväntningar 

kommunstyrelsen har på näringslivschefen och tar fram några punkter som 

styrelsen reflekterar över.  

_____ 
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§ 37  

Information - Handlingsplan - Förbättrad näringslivs-
klimat 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Marklund, näringslivschef väcker frågor och lyssnar av kommun-

styrelsens förväntningar och synpunkter om handlingsplanens innehåll. 

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.25-13.15. 
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§ 38 Dnr KS 2020/000009  

Information - Kommunikation 

Sammanfattning av ärendet 

Kim Ahlqvist, kommunikationschef presenterade årsrapport Mörbylånga 

kommun 2019 som genomförts av Meltwater.  

Mätningarna visar bland annat att Mörbylånga kommuns medianärvaro har 

bra poäng och i jämförelse med andra kommuner är det ett positivt resultat. 

Mörbylånga kommun har överlag hög exponering, hög räckvidd och god 

tonalitet. 

_____ 
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§ 39 Dnr KS 2020/000039  

Information - Ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Bejvall, ekonomichef och Ann Willsund, kommundirektör informerade 

om kommunens årsrapport 2019. Presenterade vår måluppfyllelse i målen 

under rubrikerna: Medborgare; Utveckling; Medarbetare; Ekonomi. 

Presenterade investeringsredovisning med det totala utfallet per projekt. 

Presenterade förslag på två alternativ till resultatutjämningsreserv. 

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

kommer att revideras. 

Årsredovisning 2019 kommer till kommunstyrelsen för beslut i april. 

_____ 
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§ 40 Dnr KS 2020/000007  

Information - Verksamhetsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Gustafsson, krissamordnare informerade om gemensam 

totalförsvarsplanering i Kalmar län 2020. 

_____ 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(29) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-02-04  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 
WÄRENFALK 

2020-02-10 

14:56:32 

Leif Stefan Henrik 
Yngvesson 

2020-02-10 

14:59:42 

   

 

§ 41 Dnr KS 2020/000011  

Information - Kommundirektören 

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Sjöö, administratör presenterade resultatet av medborgarundersök-

ningen som har skickats till 1 200 kommunmedborgare där 600 har svarat. 

Samtliga 135 kommuners resultat med jämförelse åren 2018 och 2019 finns 

med. 

Presenterade även KKIK, servicemätning via telefon och e-post. Cheferna 

har uppdrag att analysera sina verksamheter och lyfta på nämnderna. 

_____ 
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§ 42 Dnr KS 2020/000008  

Information HR-verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Parker, HR-chef presenterade det övergripande resultatet av HME-

enkäten 2019. Resultatet skiljer sig mellan nämnderna. Vi har inte nått 

målen.  

Övergripande prioritet framåt är att jobba med att utveckla vår förmåga till 

relevant återkoppling, meningsfull uppföljning och utvärdering i hela 

organisationen. Genom att: 

 Komplettera HME-enkäten under hela året genom att följa upp och göra 

medarbetarna delaktiga i förbättringsarbetet i arbetsmiljön ute i 

arbetsgrupperna. 

 Medarbetarråd där vi testar idéer, frågeställningar med mera. 

 Utveckla våra chefer. 

 Ny styrmodell. 

_____ 
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