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§ 224  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Olof Nilsson (-) utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 225  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, samt två tilläggsärenden, godkänns som dagordning för 

mötet. 

Tilläggsärende 

Vision och värdegrund 

Justering av Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2021 

_____ 
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§ 226 Dnr KS 2020/000451  

Barnomsorgstaxa från och med 1 januari 2021 med 
årlig indexuppräkning 

Sammanfattning av ärendet 

Barnomsorgstaxan föreslås revideras från och med den 1 januari 2021. 

Beslutsunderlag 

Barnomsorgstaxa i Mörbylånga kommun från och med den 1 januari 2021 

med årlig indexuppräkning.  

Utbildningsnämndens förslag till beslut från den 16 september 2020, § 106. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2020, med förtydligande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Barnomsorgstaxan antas att gälla från och med den 1 januari 2021, med 

årlig indexuppräkning. 

_____ 
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§ 227 Dnr KS 2020/000458  

Taxa - Avgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, 
tillsyn av alkohol, tobak, folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt kontroll av vissa receptfria 
läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga och Borgholms kommuner har påbörjat ett arbete med att 

upprätta ett samverkansavtal gällande enheten Alkohol, tobak, folköl samt 

kontroll av vissa receptfria läkemedel. En del av detta är att de båda 

Ölandskommunerna ska tillämpa en enhetlig taxa. 

Beslutsunderlag 

Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobaksprodukter 

samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa receptfria 

läkemedel, daterat den 19 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 augusti 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut från den 19 september 2020, 

§ 133. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Taxa för avgifter för serveringstillstånd, tobakstillstånd, tillsyn av 

alkohol, tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll 

av vissa receptfria läkemedel antas. 

2. Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021. 

_____ 
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§ 228 Dnr KS 2020/000487  

VA-taxa 2021 

Sammanfattning av ärendet 

En årlig höjning av entreprenadindex för 2021 blir 3,1 %. Entreprenadindex 

är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader 

som regleras årligen. Brukningstaxan höjs med 5 % för den fasta och med 

10 % för den rörliga delen. 

Beslutsunderlag 

VA-taxa författningstext, daterad den 8 oktober 2020, förändringar 

rödmarkerade.  Tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut från den 14 oktober 2020, 

§ 111. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Brukningstaxan höjs med 5 % för den fasta delen och med 10 % för den 

rörliga delen. 

2. VA-taxan antas att gälla från och med den 1 januari 2021. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 229 Dnr KS 2020/000488  

Torghandelstaxa 

Sammanfattning av ärendet 

Torghandel och liknande aktiviteter som främjar och berikar vistelsen på de 

kommunala torgen/samlingsplatserna är viktiga för att skapa naturliga och 

attraktiva mötesplatser. Att torgen/samlingsplatserna ska ha en flexibel 

användning och kunna användas för torghandel, bilutställningar, marknader 

och andra aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 40, den 26 september 1994. 

Karta - Foodtrucks och torghandel i Färjestaden. 

Karta - Foodtrucks och torghandel i Mörbylånga. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 oktober 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut den 14 oktober 2020, § 110. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut gällande avgift för torgplatser och allmänna 

platser § 40, den 26 september 1994, upphävs.  

2. Mörbylånga kommun torghandelstaxa från 2021 är följande:  

Hyra av plats per dygn, 80 kronor.  

Hyra av säsongsplats, 1 500 kronor.  

3. Årlig indexreglering av priser ska ske utifrån konsumentprisindex (KPI) 

med september 2020 som utgångspunkt. Kultur- och tillväxtnämnden ges 

rätt att besluta om ny hyra enligt den årliga indexuppräkningen. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 230 Dnr KS 2020/000489  

Fjärrvärmetaxa 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmetaxan har indexreglerats för villa- och storkunder, vilket lett till en 

höjning av priset per kilowattimme kWh. Den fasta avgiften har samtidigt 

höjts inför år 2021 för villakunder. 

Beslutsunderlag 

Fjärrvärmetaxa, daterad den 9 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 oktober 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut från den 14 oktober 2020, 

§ 112. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fjärrvärmetaxan antas gälla från och med den 1 januari 2021. 

2. Den fasta avgiften höjs nu med motsvarande 100 kronor/månad för 

villakunder. Den rörliga delen regleras av energiprisindex innebärande 

en höjning med 2,6 % för villakunder och 2,7 % för storkunder. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för att 

nå ett resultat i balans. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 231 Dnr KS 2020/000490  

Taxor för Eketorps borg 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen måste avgifter beslutas av kommunfullmäktige för att 

vara giltiga. Förvaltningen lämnar därför förslag till taxa för Eketorps borg. 

Beslutsunderlag 

Taxa för Eketorps borg, daterad den 5 oktober 2020.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 oktober 2020.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut från den 14 oktober 2020, 

§ 113. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Taxa för Eketorps borg antas och börjar gälla från och med den 1 januari 

2021. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.26-9.35. 
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§ 232 Dnr KS 2020/000471  

Vision och värdegrund 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 gavs uppdrag att ta fram ny vision och värdegrund. En process 

tillsammans med politik, tjänstepersoner och allmänhet har pågått under 

våren och hösten 2020 i syfte att formulera en ny vision och värdegrund. 

Film visades där Sven-Martin Åkesson presenterade arbetet och det 

slutgiltiga förslaget med vision och värdegrund. 

Ärendet diskuterades i styrelsen där och ordföranden sammanfattade 

diskussionen och kom fram till ett enhälligt förslag om att första meningen 

"Södra Öland och Mörbylånga kommun är unikt" ändras till "Mörbylånga 

kommun på södra Öland är unikt".     

Beslutsunderlag 

Vision och värdegrund. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Första meningen ändras till "Mörbylånga kommun på södra Öland är 

unikt." och i övrigt antas vision och värdegrund.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 233 Dnr KS 2020/000462  

Verksamhetsplan med budget 2021 och ekonomisk 
flerårsplan för 2022-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna ett förslag till verksam-

hetsplan med budget och mål för god ekonomisk hushållning senast i 

oktober varje år. Den politiska majoriteten i kommunen presenterar bifogat 

förslag till verksamhetsplan med budget för 2021 och ekonomisk planering 

för 2022-2023. 

Beslutsunderlag 

Budget- och uppföljningsutskottets beslut från den 13 oktober 2020, § 40.  

Verksamhetsplan med budget 2021 och flerårsplan för 2022-2023. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till följande: 

- Att skattesatsen sätts till 21,81, dvs minskning med 40 öre. 

- Att kommundirektören inför anställningsstopp inom kommunal 

administration och inför vakansprövning av övriga kommunala tjänster. 

- Att utredningspengar till kommunledningen på 1 mnkr avslås. 

- Att ”strukturkostnader kommunkoncernen” minskas till 500 tkr. 

- Att objektet cykelväg från Almérs till brandstationen i Färjestaden 

tydliggörs i investeringsbudgeten. 

- Att summan för exploateringsintäkter höjs till 3 mnkr.  

- AME- satsningen på 1,5 mnkr minskas till 500 tkr 

- Att förvaltningen söker ett avtal med det sociala företaget Delta 

Produktion AB i Kalmar avseende dem som står längst från 

arbetsmarknaden. 

- Att kommunstyrelsen påbörjar en beställning av detaljplan för Runsbäck. 

- Att fjärrvärmeverksamheten får ett minskat budgetanslag på 1 mnkr. 

- Att majoritetens förslag att subventionera KLT-periodkort/månadskort 

minskas till 800 tkr. 

- Att sätta av 200 tkr till busskort för ungdomar under sommarlovet. 

- Att förslaget om Ung kommunutvecklare avslås. 

- Att anslaget för heltidsresan minskas med 500 tkr 2021 istället för 2022. 

- Att påbörja planeringen för en ny idrottshall i Glömminge. 

- Att Mörbylånga kommun initierar ett möte för att tillsammans med 

regionen tydliggöra vem som bär ansvaret för missbruksvården. 
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- Att Mörbylånga kommun utvecklar ett samarbete mellan förskolor och 

äldreboenden. 

- Att Mörbylånga kommun inför en fältassistentfunktion för att tidigare 

identifiera och förebygga missbruk samt andra former av problematik 

hos unga. 

- Att första punkten i uppdraget om kultur för barn och unga 

(kulturskolan) stryks. 

- Att ändra inriktning i investeringsbudgeten kring föreningslokal 

pensionärsföreningar/ utredning samlingslokal-inventarier. 

- Att Mörbylånga kommun förbereder en försäljning av hela eller delar av 

MBAB. 

- Att påbörja en översyn av plan-och byggprocessen. 

- Att inrätta konceptet Fritidsbanken. 

- Att kommunfullmäktige återgår till att ha möten kvällstid. 

- Att nämndsmöten förläggs på eftermiddagar/kvällar. 

- Att ett sparbeting läggs på politiken om 500 tkr. 

- Att förutsättningar för att avyttra gatu- och serviceverksamheten samt 

fordonsenheten utreds. 

- Att effektiviseringar av de senaste årens digitaliseringsinvesteringar 

särredovisas och återrapporteras innan utgången av 2021. 

- Att Mörbylånga kommun inför 80-90-100-modellen.  

Förändring av majoritetens förslag 

Mark o exp ökade intäkter +1,5 mnkr 

Kdir utredn -1,0 mnkr 

Kommunkoncern -1,0 mnkr 

AME -1,0 mnkr 

Fjärrvärme  -1,0 mnkr 

Ung utveckl. -150 000 kr 

Samlingslokal -750 000 kr 

Politiken/KF -500 000 kr 

Heltidsresan -500 000 kr 

Sjuklönekostnader -500 000 kr 

Totalt:  7 900 000 

Skattesänkning 40 öre - 13 000 000 

2 % motsvarar  19 786 000 

Oppositionens förslag 1,9% 18 036 000 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens 

förslag punkt 1 mot Henrik Yngvessons (M) yrkanden. 
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Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens punkt 1. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag punkt 1. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons (M) yrkanden. 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (S)  Henrik Yngvesson (M) 

Carina Adolfsson Elgestam (S) Liv Stjärnlöv (M) 

Mathias Karlsson (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S)  Samuel Sigvardsson (KD) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Olof Nilsson (-) 

Annika Olsson (C) 

Per-Olov Johansson (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvalt-

ningens förslag punkterna 2-5 och finner att styrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Verksamhetsplan med budget 2021 och ekonomisk planering för 2022-

2023, godkänns.  

2. Anslag i budgeten för 2021 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 

nettoanslag” i driftsbudgeten. För ombudgetering av anslag gäller:  

- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgetering som medför väsentliga 

förändringar i servicenivå, berör frågor av principiell karaktär eller 

annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 

ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.  

- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 

principiell karaktär eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag 

som innebär förändringar av servicenivå, berör frågor av principiell 

karaktär eller annars är av särskild vikt ska överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

- Justeringar av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som 

inte får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas 

verksamhet får beslutas av kommundirektören.  
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3. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om 

ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2021-2023. För beslut 

om ändringar gäller;  

- Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden  

- Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom 

planperioden får inte överskridas.  

- Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för 

planperioden.  

4. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 

investeringar i budgeten för 2021, om det riskerar att bli avvikelser mot 

fastställd budget som begränsar kommunens finansiella 

handlingsutrymme. Beslut om senareläggning ska följas av information 

till kommunfullmäktige. Beslut om att fullfölja investeringar trots 

ovanstående risker ska fattas av kommunfullmäktige.       

5. Kommunfullmäktige ska besluta om ändringar i investeringsbudgeten för 

planperioden 2021-2023 när helt nya investeringsobjekt ska växlas mot 

att ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas bort för planperioden. 

Reservation 

Henrik Yngvesson (M), Liv Stjärnlöv (M), Ingela Fredriksson (M) och 

Samuel Sigvardsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 234 Dnr KS 2020/000480  

Utdebitering 2021 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2021 med ekonomisk flerårsplan 2022-2023 

ligger förslag på oförändrad skattesats med 22:21 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på en skatteminskning med 40 öre det vill säga 

en skattesats på 21:81. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons (M) yrkanden. 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (S)  Henrik Yngvesson (M) 

Carina Adolfsson Elgestam (S) Liv Stjärnlöv (M) 

Mathias Karlsson (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S)  Samuel Sigvardsson (KD) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Olof Nilsson (-) 

Annika Olsson (C) 

Per-Olov Johansson (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utdebitering för 2021 fastställs till 22:21. 

 

Reservation 

Henrik Yngvesson (M), Liv Stjärnlöv (M), Ingela Fredriksson (M) och 

Samuel Sigvardsson (KD) reserverar sig mot beslutet. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(20) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-10-27  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

OLOF NILSSON 

2020-11-04 
08:38:23 

MATILDA 

WÄRENFALK 
2020-11-04 

09:43:39 

   

 

_____ 
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§ 235 Dnr KS 2020/000481  

Upplåning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2021 är en grundförutsättning i investerings-

budgeten en nyupplåning där den totala låneskulden uppgår till totalt 

900 000 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2020. 

Verksamhetsplan med budget 2021 och ekonomisk flerårsplan för 2022-

2023. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder med, upp till totalt 900 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har under 2021 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

2021. 

_____ 
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§ 236 Dnr KS 2020/000500  

Justering av Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2021 

Sammanfattning av ärendet 

En ny plan- och bygglag antogs av regeringen den 21 juni 2010. Den nya 

Plan- och bygglagen (2010:900) trädde sen i kraft den 2 maj 2011. Lagänd-

ringen innebar att många åtgärder som den äldre lagen föreskrev (1987: l0) 

såsom ändrade namn, paragrafer och innebörd samt att det infördes nya 

moment gjorde att en ny bygglovstaxa behövdes ta fram. 

Ett underlag till ny taxa togs då fram av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 

Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige den 28 november 2017 

§ 172. 

Det har därefter införts ett antal bygglovsbefriade men anmälningspliktiga 

”Attefallsåtgärder” med mera i Plan- och bygglagen. Dessa åtgärder har nu 

införts i taxan. Taxan har nu även kompletterats med en kart- och mättaxa. 

Det föreslås att taxan ska gälla tills vidare och inte behöver tas upp till 

prövning och beslut årligen utan endast vid revidering och/eller komplet-

tering av innehållet i taxan. 

Beslutsunderlag 

Förslag på taxa från SKL utgåva mars 2011. 

Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2021 daterad den 

13 oktober 2020. 

Exempel på avgifter för lov och anmälan 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut från den 15 oktober 2020, 

§ 147. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa 2021 antas att gälla 

från och med den 1 januari 2021. 

2. Taxan ska gälla för ärenden inkomna efter den 1 januari 2021. 

_____ 
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