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§ 109   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anne Wilks och Anne Oscarsson utses att justera dagens protokoll 

måndagen den 30 maj 2016, klockan 15.00 på kommunkontoret.  

_____ 
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§ 110   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med tillägg av ett extra ärende.  

_____ 
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§ 111   

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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§ 112   

Meddelanden och information 

Information  

John Heyne, Sawsan Ajouz och Nihad Ali informerar om Fryshuset och 

deras verksamhet och olika projekt i Kalmar län.  

Niclas Beermann, teknisk chef, informerar om vattensituationen i 

kommunen, om kort- och långsiktiga åtgärder, konsekvenser av nuläget samt 

om vattnet tar slut. 

Protokoll 

Krisledningsnämnden den 13 maj 2016. 

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 11 maj 2016. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 21 juni 2016. 

_____ 
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§ 113   

Revisorn informerar  

Sammanfattning av ärendet 

I reglementet för revisorerna, § 21 Revisorerna och fullmäktige, ska 

Fullmäktiges sammanträden ha en stående punkt där revisorerna har 

möjlighet att informera om revisionens arbete och resultat. Eddy Johnsson, 

ordförande revisionen, informerar om pågående uppdrag och granskningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationen läggs till handlingarna.  

_____ 

 

 

Ajournering 

Klockan 19.10-19.35 
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§ 114 Dnr 2014/000290 512 

Svar på Medborgarförslag - Ändra norra utfarten från 
Eriksöre till väg 136 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås ändring av den norra utfarten från Eriksöre till 

väg 136, genom att stänga båda utfarterna och göra en ny där emellan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 8 maj 2014. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 117/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Mörbylånga 

kommun ej är väghållare. Eriksöre-Karlevi vägsamfällighet ansöker hos 

Trafikverket om tillstånd för utfart, om ändring ska göras. Kostnaden för 

ändring av utfart kan delfinanseras med hjälp av det årliga driftsbidraget 

från Trafikverket. 

2. Beslutet ska även delges Trafikverket.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Karl-Olov Köhlström, Eriksöre Bygata 30, 386 93 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

Eriksöre-Karlevi VSF, Lennart Johansson, Karlevi 164, 386 93 Färjestaden 

Trafikverket 
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§ 115 Dnr 2014/000772 736 

Svar på Medborgarförslag - Tillsätta en beredning för 
att återta färdtjänsten till vår kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en tillfällig beredning ska tillsättas för att 

utreda hur färdtjänsten kan återtas till kommunen. I medborgarförslaget 

hänvisas också till en tidigare motion med yrkandet att Mörbylånga kommun 

ska återta ansvaret för färdtjänsten från Kalmar Länstrafik (KLT).  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 november 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2016 § 15. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 118/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det återtagande av 

färdtjänsten från KLT som en tillfällig beredning skulle utreda, inte kan 

bedömas som ekonomiskt försvarbart.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sophie Forsman, Törnkvists väg 12, 386 96 Färjestaden 
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§ 116 Dnr 2015/000846 816 

Svar på Medborgarförslag - Vi vill att fritidsgården i 
Mörbylånga ska vara öppen för alla åldrar 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att fritidsgården Zokker ska vara öppen för alla 

åldrar även för de som är över 17 år.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 december 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 21 december 201 § 210. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 119/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås, med hänvisning till att genomlysningen av 

fritidsgårdsverksamheten visade att de yngre inte ville besöka fritids-

gården just på grund av flertalet äldre besökare.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Petra Hellsten, Armkroken 19, 386 51 Mörbylånga 

Marika Olsson, Tomtekroken 4, 386 51 Mörbylånga 

Eleonor Rosenqvist, fritidsgårdschef, M-verksamheten 
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§ 117 Dnr 2016/000427 346 

Anmälan av Medborgarförslag - Gör vattenfakturan 
begriplig och informativ 

Sammanfattning av ärendet 

Sigrid Fredriksson har inkommit med förslag om att vattenfakturan ska göras 

begriplig och informativ.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 25 april 2016.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 11 maj 2016.  

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.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sigrid Fredriksson, Lerbogatan 7, 386 31 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr 2016/000467 310 

Anmälan av Medborgarförslag - Ta bort skylten "förbud 
att stanna" på Larmgatan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik och Gun Nilsson har inkommit med förslag om att ta bort skylten 

”förbud att stanna” på Larmgatan i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 3 maj 2016.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 11 maj 2016.  

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.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Fredrik och Gun Nilsson, Larmgatan 4, 386 31 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 
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§ 119 Dnr 2016/000495 820 

Anmälan av Medborgarförslag - Hundrastgård vid 
Dämmet i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en hundrastgård vid Dämmet i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 10 maj 2016.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 11 maj 2016.  

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.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 120   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om tre interpellationer och två 

frågor får ställas och finner att de får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Nya föreskrifter 

om organisatorisk och social arbetsmiljö från Kristina Sjöström (S). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 23 maj 2016. 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) om 

strategi för att på kort och lång sikt lösa kommunens vattenproblem från Pia 

Schröder (-). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 23 maj 2016. 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) - 

Angående vattenbristen i Mörbylånga kommun från Claus Zaar (SD). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 23 maj 2016. 

Fråga till miljö- och byggnadsnämndens ordförande Günter Ruchatz (M) - 

Byggnation Hamnen i Mörbylånga Matrosen 1 från Margaretha Lööf-

Johanson (S). 

Günter Ruchatz (M) svar den 23 maj 2016. 

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Kommunens infrastruktur 

från Margaretha Lööf-Johanson (S). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 23 maj 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationerna och frågorna får ställas. 

2. Interpellationerna och frågorna anses vara besvarade.  

_____ 
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§ 121   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. En motion har 

remitterats till kommunfullmäktiges presidium för beredning och en motion 

har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Matilda Wärenfalk (S) om kommunfullmäktiges mötestider.  

Motion av Fredrik Jämtin (S) om energi- och vattenbesparande duschar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.  

_____ 
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§ 122 Dnr 2014/000592 735 

Svar på Motion av Carl-Henrik Gadeberg (KD) och Nina 
Åkesson Nylander (KD) - Ytterligare ett särskilt boende 
för äldre i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun tillsätter en utredning angående 

behovet av fler omsorgsplatser för äldre på lång sikt. Detta för att kommunen 

ska vara förberedd och inte behöva fatta beslut i en akut situation.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 september 2014.    

Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2014, § 123. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2016. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 14 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 120/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till budgetbeslut om 

ytterligare 16 platser för särskilt boende för äldre i Färjestaden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Carl-Henrik Gadeberg  

Nina Åkesson Nylander 

Ann Willsund, M-verksamheten 
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§ 123 Dnr 2014/000612 268 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Om att anlägga och erbjuda 
odlingslotter för lägenhetsboende 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen undersöker möjligheten att i Mörbylånga 

samhälle och i Färjestaden upplåta mark för lägenhetsinnehavare att kunna 

odla egenproducerad mat nära sin bostad.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 24 september 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 121/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att det finns ett område för 

stadsodling utpekat för Mörbylånga tätort. För Färjestaden pågår arbete 

med att utreda lämpliga platser.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Anders Wassbäck 

Verksamhetsstöd – Mark- och exploatering 

Kultur- och näringslivssektorn 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 124 Dnr 2014/000647 040 

Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) - om 
ekonomiska vinster vid samordning av byggandet av 
ny förskola och 7-9 skola i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att samordning av två stora byggprojekt i Färjestaden 

borde utredas. Det gäller dels en ny förskola som planeras vara färdig hösten 

2017 dels ett nytt högstadium i Färjestaden som planeras vara färdigt hösten 

2018.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 15 oktober 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2014 § 156. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 122/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till svårigheten att tidsmässigt 

få ihop en samordning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Ann Willsund, M-verksamheten 

David Idermark, M-verksamheten 
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§ 125 Dnr 2015/000397 602 

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 
Starta högstadie-, gymnasie- och universitetslinje med 
inriktning på ornitologi 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en utredning tillsätts för att undersöka möjligheterna 

att starta linjer för ornitologi på högstadie- gymnasie- och högskolenivå.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 16 juni 2015. 

Tjänsteskrivelse, den 1 april 2016.  

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 123/16 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Margaretha Lööf-

Johansons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att området ornitologi är för smalt 

för att särskilda utbildningslinjer ska inrättas utöver de enstaka kurser 

som redan finns, samt att det inte finns något utrymme för att inrätta 

särskilda linjer i den enda av de skolformer som berörs, som Mörbylånga 

kommun själv kan fatta beslut om, nämligen grundskolan.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Margaretha Lööf-Johanson 

M-verksamheten – Barn- och ungdom 
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§ 126 Dnr 2015/000732 005 

Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) och Bo Blad 
(S) - Ta fram en IT-strategi för 1:1-satsningen i 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun tar fram en IT-strategi för 1:1-

satsningen samt att behovet av kompetensutveckling hos lärarna inventeras.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 oktober 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut daterat den 17 november 2015 § 184.  

Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 124/16 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Bo Blad (S) yrkar bifall till andra att-satsen i motionen. 

Ajournering  

Klockan 21.00-21.05 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) bifaller Bo Blads yrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bo Blads yrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Bo Blads yrkande.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att en plan för 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT-plan) för årskurs F-9, där 

1:1-satsningen för årskurs 4-9 ingår håller på att utarbetas. IKT-planen 

beräknas träda ikraft höstterminen 2016. 

2. Mörbylånga kommun inventerar behovet av kompetensutveckling hos 

lärarna för att IT-verktygens fulla potential ska utnyttjas.  

_____ 
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Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Bo Bladh 

David Idermark, M-verksamheten 
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§ 127 Dnr 2015/000785 609 

Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) - Avgiftsfri 
skola 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun inför 2017 budgeterar för en 

frukt per skoldag i förskoleklass till och med årskurs sex samt att elever från 

och med förskoleklass till och med årskurs tre erbjuds dricka, frukt och 

smörgås i samband med utedagar som förekommer regelbundet.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 november 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2015 § 184. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 mars 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 125/16 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet  

Henrik Yngvesson (M) informerar att kommunstyrelsens förslag till beslut i 

andra att-satsen ska vara "Motionens förslagspunkt 2 bifalls...".  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionens förslagspunkt 1 avslås, med hänvisning till att det kostenheten 

erbjuder under en dag ska räcka för varje elev. 

2. Motionens förslagspunkt 2 bifalls, med hänvisning till att skolan ska 

bekosta elevers matsäck för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 

vid utedagar. Det är upp till varje rektor att planera verksamhetens 

aktiviteter utifrån budget.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Ann Willsund, M-verksamheten 

David Idermark, M-verksamheten 
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§ 128 Dnr 2016/000215 349 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Inte bevilja fler 
bygglov samt stoppa samtliga detaljplaner med 
bostadsbebyggelse med anledning av den akuta 
vattenbristen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att 

kommunen inte ska bevilja fler bygglov samt stoppa de pågående 

detaljplaner som skulle möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande. Skälet för 

åtgärderna är enligt motionären den vattenbrist som råder på Öland.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 23 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 126/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionens första yrkande avvisas med hänvisning till att kommunfull-

mäktige inte får fatta beslut i sådana ärenden som yrkandet avser. 

2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till att det inte är för-

enligt med allmänna förvaltningsrättsliga principer att i förväg bestämma 

utgången av ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild utan att ha 

prövat ärendena i sak.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pia Schröder 
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§ 129 Dnr 2015/000825 003 

Reglemente för den interna kontrollen 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns reglemente för den interna kontrollen antogs av 

kommunfullmäktige den 13 december 2004. Vid en aktualitetsprövning har 

det framgått att reglementet behöver revideras. Förvaltningen har tagit fram 

ett förslag till nytt reglemente för den interna kontrollen.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för den interna kontrollen antagen av fullmäktige den 

13 december 2004 § 148. 

Förslag till nytt reglemente för den interna kontrollen. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 127/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till nytt reglemente för den interna kontrollen antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Valnämnden 

Revisorerna  

Kommunledningsgruppen 

Författningssamlingen 
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1 § Syfte 

Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelse och nämnder 

upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga de ska med 

rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås. 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket bland annat 

innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt 

att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande 

till fastställda mål.  

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

vilket innebär att kommunstyrelsen och nämnderna ska ha tillgång 

till rättvisande räkenskaper. Utöver detta ingår en ändamålsenlig och 

tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer avseende 

kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om 

verksamheten och dess resursanvändning. En förutsättning är att den 

interna kontrollen utförs med hög tillförlitlighet.  

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer samt 

kommunens eget regelverk och ingångna avtal.  

 Befrämja etik och moral vilket bland annat innebär att alla aktörer 

bidrar till en god kontrollmiljö. 

 Skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. 

Detta mål uppnås bland annat genom att personalen har tillräcklig 

kunskap för att kunna göra rätt och att den interna kontrollen 

uppfattas som en naturlig del i de olika verksamhetsprocesserna. 

Med begreppet rimlig grad av säkerhet menas att en avvägning mellan 

kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Vid bedömning av 

kontrollnyttan ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in utan även vikten 

av att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika intressenter.  

2 § Modell för den interna kontrollen 

Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 

i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är ett av de 

verktyg som ska användas för att nå de mål som satt upp för respektive 

verksamhet. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på 

följande fem beståndsdelar. 

 En god kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 

organisationen och handlar om det klimat som råder. Viktigt för 

kontrollmiljön är de regler och målsättningar som finns och 

ledningens signaler om grundläggande värderingar och 

förhållningssätt. Det gäller att skapa en kultur där samtliga, såväl 

politiker som anställda, är förtrogna med vilka spelregler som gäller. 

 Riskanalyser. Att identifiera och analysera olika risker ska vara en 

ständigt pågående process i samtliga verksamheter och är avgörande 

för kommunens möjligheter att nå sina mål. Riskanalyser syftar till 

att föregripa och undanröja eventuella risker samt skapa en 

beredskap för oväntade händelser. Riskanalyserna ska beakta 
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sannolikheten för att en händelse inträffar och hur allvarligt det i så 

fall skulle vara. Arbetet med riskanalyser ska ske planerat och 

systematiskt. 

 Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att 

motverka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. Det 

handlar även om att säkerställa beredskap för att kunna hantera eller 

reagera på situationer som uppstår till följd av att olika händelser 

inträffar. Kontrollaktiviteterna ska integreras i de ordinarie 

verksamhetsprocesserna.  

 Information och kommunikation mellan aktörer och olika 

organisatoriska nivåer är en viktig förutsättning för en effektiv intern 

kontroll. Ledningen på olika nivåer har ansvar för att säkerställa att 

den information som behövs för en effektiv styrning och intern 

kontroll alltid är tillgänglig för alla i organisationen. 

 Tillsyn syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för att 

säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. Via tillsynen sker en 

analys av existerande kontroller och att kontroller i rutiner och 

processer baseras på en aktuell riskbedömning. Tillsynen ska 

resultera i förslag till förbättringar i syfte att stärka styrningen och 

den interna kontrollen. Tillsyn sker med hjälp av 

internkontrollplaner och uppföljning av dessa.  

3 § Den politiska organisationen för den interna kontrollen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 

god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation gällande 

den interna kontrollen upprättas inom kommunen samt att 

kommunövergripande styrdokument upprättas. 

Med stöd av detta reglemente har kommunstyrelsen rätt att utfärda närmare 

föreskrifter och anvisningar för det interna kontrollarbetet för hela den 

kommunala organisationen.  

Kommunstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod utvärdera 

kommunens system för den interna kontrollen och vidta de åtgärder som kan 

behövas för att alla nämnder ska ha en ändamålsenligt intern kontroll. 

Kommunstyrelsen ska dessutom ha uppsikt över hur den interna kontrollen 

genomförs i de kommunala bolagen. 

Varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

sitt verksamhetsområde. Detta innebär bland annat att nämnden ska upprätta 

en organisation för den interna kontrollen och se till att 

kommunövergripande styrdokument följs. Varje nämnd ska utforma och anta 

regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska bedrivas. 

4 § Förvaltningens organisation för den interna kontrollen 

Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att 

konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll 

kan upprätthållas. I detta ansvar ligger att leda arbetet med att åstadkomma 

och upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna ska antas av nämnden. 

Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur 

den interna kontrollen fungerar. 
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Alla övriga chefer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och 

anvisningar om den interna kontrollen och ska informera övriga anställda om 

reglernas och anvisningarnas innebörd och via sin arbetsledningsrätt se till 

att alla anställda prioriterar arbetet med den interna kontrollen. 

Alla anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sitt 

arbete. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 

närmaste chef eller den som nämnden utsett. 

§ 5 Styrning och uppföljning av den interna kontrollen 

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska planera 

och prioritera arbetet med att utveckla rutiner för att stärka den interna 

kontrollen. 

Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin 

verksamhet. 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen som 

även ska bland annat innehålla en bilaga med de planerade 

kontrollpunkterna, vem som är ansvarig för respektive kontrollpunkt och när 

och hur den ska vara genomförd. 

Resultatet av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till nämnden. 

Rapporteringen ska ske skriftligen. Frekvensen och utformningen av 

rapporteringen ska beslutas i den interna kontrollplanen. 

§ 6 Nämndens rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska löpande eller senast i samband med upprättandet av 

årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer. Kommunstyrelsen 

bestämmer datum för nämndens rapport till styrelsen. 

Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och 

eventuella vidtagna åtgärder samt vid behov också förslag på åtgärder för att 

förbättra kommunens rutiner. 

Kommunstyrelsen kan besluta om ytterligare anvisningar för hur 

rapporteringen ska vara utformad och när den ska ske. 

Allvarliga brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart 

rapporteras till kommunstyrelsen. 

§ 7 Kommunstyrelsens skyldigheter 

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas rapporter och den 

egna uppföljningen inom styrelsens verksamhetsområde utvärdera 

kommunens samlade system för den interna kontrollen. I de fall förbättringar 

behövs ska styrelsen besluta om sådana. Om beslut behöver fattas av 

kommunfullmäktige ska styrelsen lämna förslag till sådant beslut. 
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§ 130 Dnr 2016/000358 042 

Samordningsförbundet i Kalmar län - Årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 

2015 till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 129/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet i Kalmar län godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet i Kalmar län, Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby 
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§ 131 Dnr 2016/000537 007 

Samordningsförbundet i Kalmar län - Beslut om 
ansvarsfrihet för år 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Samordningsförbundets i Kalmar län ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för år 2015.  

Jäv  

Jäv anmäls av Göran Backrot (C) och Eva Folkesdotter-Paradis (M).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet i Kalmar län, Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby 
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§ 132 Dnr 2016/000373 042 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2015 

till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2016. 

Revisionsberättelse med granskningsrapport, inkommen den 13 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 130/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2015 för Kalmarsunds Gymnasieförbund godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsunds Gymnasieförbund, Box 865, 391 28 Kalmar 
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§ 133 Dnr 2016/000538 007 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Beslut om 
ansvarsfrihet för år 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Kalmarsunds Gymnasieförbunds ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för år 2015.  

Jäv 

Jäv anmäls av Sven Stenson (M), Matilda Wärenfalk (S) och Bo Blad (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsunds Gymnasieförbund, Box 865, 391 28 Kalmar 
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§ 134 Dnr 2016/000387 184 

Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett godkännande av Årsredovisning 2015 för Ölands 

kommunalförbund. Resultatet för 2015 uppgår till 1,6 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Ölands Kommunalförbund 2015. 

Förbundsdirektionen § 11, den 14 mars 2016 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 131/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning för Ölands Kommunalförbund 2015 godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands Kommunalförbund 

Revisorerna  
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§ 135 Dnr 2016/000539 007 

Ölands kommunalförbund - Beslut om ansvarsfrihet för 
år 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Ölands kommunalförbunds direktions ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för år 2015. 

Jäv  

Jäv anmäls av Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Anna-Kajsa 

Arnesson (C), Margaretha Lööf-Johanson (S), Nina Åkesson Nylander (KD), 

Anne Wilks (MP), Bength Andersson (S) och Roger Hedh (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands Kommunalförbund 

Revisorerna  
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§ 136 Dnr 2016/000410 106 

Samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum 

Sammanfattning av ärendet 

På initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län så har diskussioner om samverkan 

gällande fysiska arkiv pågått sedan år 2014.  

Samtal om samverkan har förts mellan samtliga länets kommuner, lands-

tinget, länsstyrelsen och Kalmar Folkrörelsearkiv. Idag förs fortsatta samtal 

mellan länsstyrelsen, folkrörelsearkivet och kommunerna Borgholm, 

Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  

Möjliga samverkansformer för kommunerna är kommunalförbund, 

gemensam nämnd eller avtal. Ett gemensamt Arkivcentrum ska använda 

moderna tekniska lösningar, till exempel vid utlämnande av handlingar.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse Ställningstagande om bildande av gemensamt Arkivcentrum 

inkommen den 21 april, med bilagor.  

Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 132/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mörbylånga kommun förbinder sig att erlägga en årskostnad enligt 

beräknad ekonomisk kalkyl uppgående till 452 433 SEK med en 

marginal på plus minus 10 procent. 

2. Mörbylånga kommun ställer sig positiv till att gå vidare och bilda en 

gemensam nämnd för ett Arkivcentrum.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmar kommun, kommunledningskontoret, Box 611, 391 26 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Verksamhetsstöd – Ekonomi  
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§ 137 Dnr 2016/000455 341 

Tilläggsanslag för minskat marknadsvärde i Södra 
Möckleby vattenskyddsområde 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2015 § 103 beslutat om 

skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden i Södra Möckleby med flera 

orter. Skyddsföreskrifter ger i vissa falla fastighetsägare rätt till ersättning av 

marknadsvärdeminskning. För att kunna hantera frågan om ersättning begär 

kommunstyrelsen en tilläggsbudget på 1 600 000 kronor för 2016 som ska 

användas av Teknisk affärsverksamhet för att hantera uppkomna krav på 

ersättning.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2015 § 103. 

Promemoria, daterad den 20 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 april 2016. 

Kommunstyrelsens § 133/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag för 2016 med 

1 600 000 kronor beviljas för att teknisk affärsverksamhet ska kunna 

betala ut ersättning till fastighetsägare i det primära vattenskyddsområdet 

i Södra Möckleby, vars markanvändning avsevärt påverkas av beslutade 

skyddsföreskrifter. Beslutet innebär en minskning av kommunens 

budgeterade resultat.  

_____ 
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§ 138 Dnr 2016/000348 104 

Carl-Henrik Gadeberg (KD) - Avsägelse av samtliga 
politiska uppdrag från och med den 27 maj 2016 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 24 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Kristdemokraterna i kommunfullmäktige från den 27 maj 2016.  

_____ 
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§ 139 Dnr 2016/000500 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Bostads AB efter Carl-
Henrik Gadeberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Margita Asén (KD) som personlig ersättare för Berne Klysing (L) i 

Mörbylånga Bostads AB från den 27 maj 2016 till och med 

mandatperiodens utgång.  

_____ 
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Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  
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§ 140 Dnr 2016/000501 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Fastighets AB efter Carl-
Henrik Gadeberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Margita Asén (KD) som personlig ersättare för Berne Klysing (L) i 

Mörbylånga Fastighets AB från den 27 maj 2016 till och med 

mandatperiodens utgång.  

_____ 
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§ 141 Dnr 2016/000502 102 

Val av ledamot i valberedningen efter Carl-Henrik 
Gadeberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Nina Åkesson Nylander (KD) som ny ledamot i valberedningen 

från den 27 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång.  

2. Utse Ann-Marie Jeansson (KD) som ny ersättare i valberedningen från 

den 27 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 
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Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 142 Dnr 2016/000503 102 

Val av ersättare i valnämnden efter Carl-Henrik 
Gadeberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Margita Asén (KD) som ny ersättare i Valnämnden från den 27 maj 

2016 till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 
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Verksamhetsstöd – Personal och löner 
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Walda 
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§ 143 Dnr 2016/000505 104 

Margareta Ingemansson (M) - Avsägelse av uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 11 maj 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Moderaterna i kommunfullmäktige.  

_____ 
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Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar 

Margareta Ingemansson 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 
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§ 144 Dnr 2016/000561 104 

Nora Eklöv (MP) - Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige och valberedningen 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 22 maj 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige.  

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar 

Nora Eklöv 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stensson (M)  X 
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