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§ 60 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ulf Magnusson utses att justera dagens protokoll den 16 april 2014, 
klockan 11.00. 

_____ 
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§ 61 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utsänd kallelse, samt två extra ärenden, godkänns som dagordning för 
sammanträdet. 

_____ 
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§ 62 Dnr 1132/2 - 

Utskick av kommunstyrelsens kallelse 

Sammanfattning av ärendet 

Från journalister och förtroendevalda finns önskemål om att få ta del av 
handlingar som skickas till kommunstyrelsen inför varje möte. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 25 mars 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014 

Överväganden 

Förslaget är att inför kommunstyrelsens möte mailas kallelsen till 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare via e-postadress 
för.efternamn@morbylanga.se De kommer att få behörighet till KS-fliken på 
IT-plattformen för att hämta/läsa handlingarna. 

Journalisterna kommer att få kommunstyrelsens kallelse via e-post som 
tidigare och därefter kan begära att få handlingarna digitalt. 

Sekretessärenden kommer att delas ut på kommunstyrelsens möten som 
tidigare. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. När kallelse skickas till kommunstyrelsen skickas den även via 
e-postadress för.efternamn@morbylanga.se till kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare för kännedom. 

2. Behörighet till IT-plattformen, KS-fliken, tilldelas kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare. 

_____ 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Bo Blad, IT-enheten 

För kännedom: 

Sekreteraren 
Kommunkansliet 

mailto:för.efternamn@morbylanga.se
mailto:för.efternamn@morbylanga.se
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§ 63 Dnr 1132/3 - 

Årsredovisning 2013 

Jenny Gidö, tf ekonomichef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2013 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överlämna Årsredovisning 2013 till revisorerna för granskning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna Årsredovisning 2013. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 64 Dnr 2013/000952 -871 

Kulturmiljöinventering i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Torslunda hembygdsförening har inkommit med förslag att kommunen 
avsätter pengar för att göra en kulturmiljöinventering av Mörbylånga 
kommun och att arbetet inleds med de delar av kommunen som fram till 
1952 utgjorde Torslunda kommun. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 30 december 2013. 
Tjänsteskrivelse den 28 januari 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Överväganden 

Förvaltningen vill hänvisa till förslaget till Översiktsplan för 2014. Under 
rubriken Kulturarvets framtid pekas i detta på att samspelet i kommunen 
mellan marker, bebyggelse och öns geologi och klimat är unikt och ska tas 
tillvara i utvecklingen. En hållbar utveckling ska värna om de lokala förut-
sättningarna och det som gör Öland och kommunen unik. För att säkra 
framtidens kulturmiljö föreslås Mörbylånga kommun upprätta ett kultur-
miljöprogram. Ett kulturmiljöprogram innebär både att ta fram beskrivningar 
av kulturmiljöer och att ange hur dessa kan bevaras och utvecklas.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Frågan om pengar till kulturmiljöinventering hänskjuts till beredningen 
av budget för år 2015. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Torslunda Hembygdsförening 

Budgetberedning 2015 

Ekonomichefen 
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§ 65 Dnr 2014/000024 -850 

Begäran om hjälp med finansiell lösning avseende 
kostnader för byggnation av scen på Södra Bruket 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Scenbrottet har kommit med en förfrågan om att kommunen 
hittar medel till en finansiering av specificerade kostnader för byggnation av 
en större scen på Södra bruket. Det handlar om kostnader för bygglov, 
framdragning av el och vatten, grävning och materialkostnader.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 17 januari 2014. 
Kommunstyrelsens § 137/2013. 
Tjänsteskrivelse den 4 februari 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Överväganden 

Kommunstyrelsen beslöt 2013-06-04 att bevilja föreningen scenbrottet 
100 000 kronor för att vidareutveckla sin verksamhet kring scenen, under 
förutsättning att övriga medfinansiärer beslutade detsamma. Beslutet var 
villkorat med att föreningen beviljades nytt tillstånd för lilla scenen av 
Länsstyrelsen, säkrade tillgänglighet, parkeringsplats och skyltning, redo-
visade den kommunala kulturskolans insatser och teknik, och prioriterade 
sina insatser till att bygga sponsorrelationen med hjälp av det projektstöd 
som beviljats. 

Beslutet villkorades också med att föreningen inte kunde söka mer projekt- 
eller arrangemangsstöd under 2013–2014, och att de pengar som beslutats av 
kommunen måste redovisas till kommunen enligt anvisningar.  

Den finansiering som föreningen nu vill diskutera måste betecknas som 
projektstöd och kan enligt tidigare fattat beslut inte bli föremål för ansökan 
förrän tidigast 2015.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansökan avslås med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 
§ 137/2013 att inte behandla någon ansökan från Föreningen Scenbrottet 
om projekt- eller arrangemangsstöd förrän tidigast 2015 och att en 
redovisning av använda pengar då måste ha inkommit till kommunen. 
_____ 
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Expedieras till: 

Föreningen Scenbrottet 

För kännedom: 

Kultur- och näringslivsverksamheten 
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§ 66 Dnr 2014/000096 -112 

Ansökan om att få bli borgerlig vigselförrättare 

Bengt Jönsson har ställt frågan till kommunen om att få bli borglig 
vigselförrättare. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 12 februari 2014. 
Kommunledningsutskottets § 15/2014, återremiss. 
Kriterier för att få bli vigselförrättare den 20 mars 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Hans Sabelström (C), Eva Folkesdotter-Paradis (M) och Nina Åkesson-
Nylander yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. 

Charlotte Barvestad (ÖP) yrkar på återremiss för att undersöka om Bengt 
Jönsson kommer att viga på andra ställen i kommunen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag  
Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

14 ja-röster och 1 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt kommun-
ledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar det-
samma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreslå Länsstyrelsen att utse Bengt Jönsson, 
Mörbylånga till vigselförrättare. 
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Reservation 

Charlotte Barvestad (ÖP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar 

För kännedom: 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S) Charlotte Barvestad (ÖP)   X  

Bength Andersson (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Ulf Magnusson (S)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Anders Wassbäck (V)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   

  14 1  
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§ 67 Dnr 2014/000153 -252 

Mörbylånga Bostads AB:s förvärv av fastigheterna 
Färjestaden 1:10, 1:40, 5:6 

Sammanfattning av ärendet 

Jonas Everbrand, VD har kommit in med skrivelse om bolagets arbete med 
att skapa möjligheter för nyproduktion av hyresrätter inom kommunen. I det 
arbetet avser bolaget att förvärva tre fastigheter i centrala Färjestaden från 
Eva och Olof Paradis för totalt 13 000 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 13 mars 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna Mörbylånga Bostads AB:s förvärv av fastigheterna 
Färjestaden 1:10, 1:40, 5:6 för totalt 13 000 000 kronor. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Berne Klysing (FP) och Eva Folkesdotter-
Paradis (M) i handläggningen av detta ärende. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 68 Dnr 2014/000166 -174 

Ändring av sotningstaxa fr o m 1 juni 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Som framgår av cirkulär 14:11 från SKL har avtal träffats med 
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund om nytt sotningsindex för 2014. 

Sotningstaxornas uppräkning på Öland bygger sedan många år tillbaka på 
detta avtal om sotningsindex.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 19 mars 2014. 
Cirkulär 14:11. 
Taxa för sotning/rengöring, Mörbylånga 2014. 
Taxa för brandskyddskontroll 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fastställa sotningstaxa att gälla från och med 1 juni 2014. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 69 Dnr 2014/000097 -133 

Utredning av ekonomiska konsekvenser av fortsatt 
studiestöd till asylsökande ungdomar 

Ann Willsund föredrar ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Utredning över de ekonomiska konsekvenserna av att alla asylsökande 
ungdomar som inte har en möjlighet att uppnå gymnasiekompetens före 
22 år, ges fortsatt studiestöd fram till slutförd gymnasiekompetens. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 150/2013 
Tjänsteskrivelse den 6 februari 2014 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bevilja introduktionsersättning till dess att nyanlända ensamkommande 
ungdomar har fullgjort sin gymnasieutbildning. 

2. Förvaltningen beviljas motsvarande summa för att klara kostnaderna för 
utökad introduktionsersättning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 70 Dnr 2014/000161 -735 

Utökning av investeringsram till Rönningegården 

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa hygienkraven investeras det i att utrusta en tvättstuga på 
Rönningegården. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 11 mars 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utöka investeringsramen till Rönningegården med 300 000 kronor för år 
2014. 

2. Pengarna tas ur kommunens egna kapital. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 71 Dnr 2013/000771 -050 

Upphandlingspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunfullmäktige har upphandlingspolicy arbetats fram. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 121/2012. 
Tjänsteskrivelse den 18 mars 2014. 
Upphandlingspolicy daterad den 13 mars 2013. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta upphandlingspolicyn. 

2. Policyn ska uppdateras årligen. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 72 Dnr 2013/000906 -871 

Svar - Motion av Gerd Åstrand (C) - Världsarvshus bör 
placeras i utvecklingsorten Södra Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunledningen undersöker möjligheten att 
använda Ölandsbankens lokal i Södra Möckleby som världsarvshus på södra 
Öland, samt kontaktar andra aktörer, exempelvis EU och Länsstyrelserna, för 
att stödja tillkomsten av detta.  

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 17 december 2013. 
Tjänsteskrivelse den 22 januari 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse motionen som besvarad med hänvisning till det pågående 
utvecklingsarbetet för världsarvet. 

_____ 
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§ 73 Dnr 2013/000806 -151 

Svar - Motion av Elisabeth Cima-Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Inrätta ett medborgarkontor 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna föreslår att olika uppgifter inom kommunal och statlig service 
samlas på ett ställe inom kommunen, öppet för medborgarna att besöka. Som 
exempel på uppgifter anges lokalbokning, turisminformation, bostadsbidrag, 
tomtkö, bostadsförmedling, växel och telefonsupport, samhällsinformation 
och konsumentrådgivning, utlämnande av protokoll och blanketter av olika 
slag, mottagning av hittegods till polisen, intern service till kommun-
organisationen med mera. Motiveringen är att ge en bra service, och att 
medborgaren omedelbart kan få hjälp och bli hänvisad till rätt instans.  

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 17 december 2013. 
Tjänsteskrivelse den 7 februari 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Anders Wassbäck (V) yrkar bifall till motionen då alla inte kan nyttja digital 
teknik. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningsutskottets förslag mot Anders 
Wassbäcks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelse den 7 februari 2014.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 74 Dnr 2014/000019 -880 

Svar - Motion av Monika Löfvin Rosén (C ) - Nya lokaler 
till biblioteket i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunledningen i 
uppdrag att planera för bibliotek i Färjestaden. Motiveringen är att 
biblioteket i Färjestaden inte har lokaler som är anpassade till den utökade 
verksamhet som expansionen i samhället medfört och att Färjestaden saknar 
en naturlig mötesplats och centrum för turistinformation. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 25 februari 2014. 
Tjänsteyttrande den 13 mars 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse motionen som besvarad med hänvisning till tjänsteyttrande. 

2. Frågan om lokaler för biblioteket i Färjestaden hänskjuts till arbetet med 
framtagandet av en kultur- och naturstrategi för 2015 – 2025.  

_____ 
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§ 75 Dnr 2014/000167 -006 

Tillsättande av tillfällig beredning "Revidering av 
arvodesreglemente" 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda behöver revideras inför 
kommande mandatperiod. Beslut om arvodesreglemente bör fattas av det 
avgående fullmäktige för att undvika problem med jäv. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Bength Andersson (S), Anders Wassbäck (V) och Charlotte Barvestad (ÖP) 
yrkar på att beredningen ska bestå av 9 ledamöter och i övrigt bifall till 
utskottets förslag. 

Nina Åkesson-Nylander (KD) yrkar på att beredningen ska bestå av 
7 ledamöter och i övrigt bifall till utskottets förslag. 

Ajournering begärs klockan 11.25-11.30 

Günter Ruchatz (M), Hans Sabelström (C) och Berne Klysing (FP) yrkar på 
att beredningen ska bestå av 7 ledamöter och i övrigt bifall till utskottets 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer 7 ledamöter mot 9 ledamöter och finner att kommun-
styrelsens beslutar att beredningen ska bestå av 7 ledamöter. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för 7 ledamöter i beredningen  
Nej-röst 9 ledamöter i beredningen. 

Omröstningsresultat 

9 ja-röster och 6 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En tillfällig beredning med namnet ”Revidering av arvodesreglemente” 
tillsätts. 
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2. Den tillfälliga beredningen tillsätts för tiden från och med den 1 maj 
2014 till och med den 15 augusti 2014, då slutbetänkandet ska lämnas. 
På grund av den knappa tiden ska slutbetänkandet överlämnas direkt till 
kommunstyrelsen för yttrande så att fullmäktige kan fatta beslut vid sitt 
sammanträde den 30 september 2014. 

3. Beredningen ska bestå av 7 ledamöter. 

4. Bland de sju ledamöterna ska fullmäktige utse ordförande samt 1:e och 
2:e vice ordförande. 

5. Samtliga ledamöter som inte uppbär årsarvode får arvode och ersättning 
i samband med sammanträden enligt arvodesreglementet § 2. Ytterligare 
arvoden betalas inte ut. 

6. För att täcka beredningens kostnader avsätts 50 000 kronor från 
kommunfullmäktiges anslag. 

7. Beredningens uppdrag framkommer av följande direktiv:  

Beredningen ska lämna förslag till ett reviderat arvodesreglemente för 
förtroendevalda. 

Beredningen ska särskilt undersöka om det är möjligt att utforma 
reglementet så att det blir mer oberoende av hur den politiska 
organisationen ser ut samt förtydliga reglerna kring ersättning för 
förlorad pensionsförmån och semesterförmån. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S) Charlotte Barvestad (ÖP)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Anders Wassbäck (V)   X  

Anne Wilks (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   
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§ 76 Dnr 2013/000848 -006 

Årsplan för 1:a halvåret för Ekonomiberedningen 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen har lämnat ett förslag till årsplan för 2014 och där kommun-
fullmäktige har remitterat detsamma till kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiberedningens Årsplan 2014 fram till halvårsskiftet 2014. 
Tjänsteyttrande den 23 mars 2014. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 mars 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta tjänsteyttrande daterat den 23 mars 2014 som sitt eget. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 77 Dnr 2014/000176 -730 

Förändringar i gällande Riktlinjer för bistånd inom 
omvårdnad, omsorg och service enligt Socialtjänst-
lagen - Reviderad 2014 

Ann-Katrin Ståhl föredrar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer är ett styrdokument för äldre och handikappomsorgen samt ett 
verktyg för biståndshandläggarna att förhålla sig till. 

Syftet med riktlinjer är att säkerställa att biståndsbeslut fattas enligt samma 
bedömningsgrunder.  

Riktlinjerna har uppdaterats med hjälp av arbetsgrupper bestående av 
biståndshandläggare och enhetschefer för hemtjänst och särskilt boende.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 20 mars 2014. 
Riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg och service enligt SoL. 
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa förändringar i gällande riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, 
omsorg och service gällande socialtjänstlagen. 

_____ 
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M-verksamheten 
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§ 78 Dnr 2014/000164 -770 

Bättre liv för sjuka äldre - Strategi och handlingsplan 
2014-2015 Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

I Kalmar län pågår arbetet med att förbättra vård och omsorg för de mest 
sjuka äldre i landstinget och i de tolv kommunerna. Arbetet bygger vidare på 
den goda samverkan som finns sedan tidigare i länet. Ett politiskt beslut 
angående revidering av Strategi- och handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre 
2013-2014 i Kalmar län ska fattas av Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Bättre liv för sjuka äldre - Strategi och handlingsplan 2014-2015 Kalmar län. 
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig bakom reviderad Strategi och handlingsplan 2014-2015 
Kalmar län för Bättre liv för sjuka äldre. 

_____ 
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§ 79 Dnr 2014/000173 -730 

Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda eller 
vidareutveckla valfrihetssystem enligt lagen om 
valfrihetssystem 2014 Dnr 9.1-2630/2014 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda eller vidareutveckla valfri-
hetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem 2014. Ansökan ska 
vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 30 april 2014.  

Beslutsunderlag 

Ansökningsblankett. 
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig bakom ansökan om stimulansbidrag och skicka densamma till 
Socialstyrelsen.  

_____ 
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Socialstyrelsen 
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§ 80 Dnr 2014/000112 -214 

Björnhovda 4:12 skifte 1 Ansökan om detaljplan för 
skoländamål Sökande CIS Kalmar AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att få detaljplanelägga mark för skoländamål har inkommit till 
kommunen. Området omfattar delar av fastigheterna Björnhovda 4:12 skifte 
1 samt Björnhovda 2:135 skifte 1. Området omfattar totalt ca 15 500 kvm 
(1,5 ha) varav ca 4000 kvm på fastigheten Björnhovda 2:135.  

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 29 januari 2014 med bilaga. 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 26 februari 2014. 
Samhällsbyggandsutskottets förslag till beslut den 18 mars 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom 
detaljplaneprocess med normal planförfarande. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 
med sökanden. 

3. Innan arbete med detaljplan påbörjas ska villkorade köpeavtal upprättas 
mellan exploatören och fastighetsägarna. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

CIS Kalmar AB, Malmborgsgatan 11, 392 35 Kalmar 
Plan- och byggverksamheten 
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§ 81 Dnr 2014/000114 -214 

Björnhovda X - Ansökan om detaljplan för 
bostadsändamål Sökanden X 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att få detaljplanelägga mark för bostadsändamål har inkommit 
till kommunen. Området omfattar den del av skiftet som ligger i anslutning 
till Möllstorpsgatan. Området omfattar totalt ca 21 000 kvm. 

Sökandes önskemål finns noterade i arbetet med planprogrammet och utreds 
översiktligt inom ramen för detta. 

Beslutsunderlag 

Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 26 februari 2014 
Ansökan inkommen den 7 januari 2014 med bilagor. 
Samhällsbyggandsutskottets förslag till beslut den 18 mars 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen anstår med beslut i ärendet i avvaktan på pågående 
planprogram. 

_____ 
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§ 82 Dnr 2014/000115 -214 

Björnhovda X - Ansökan om detaljplan för 
bostadsandamål Sökanden X 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att få detaljplanelägga mark för bostadsändamål har inkommit 
till kommunen. Området omfattar 2 mindre skifte som ligger i anslutning till 
nya delen av Åkervägen. Området omfattar totalt ca 14 500 kvm. 

Sökandes önskemål finns noterade i arbetet med planprogrammet och utreds 
översiktligt inom ramen för detta. 

Beslutsunderlag 

Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 26 februari 2014. 
Ansökan inkommen den 7 januari 2014 med bilagor. 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 18 mars 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen anstår med beslut i ärendet i avvaktan på pågående 
planprogram. 

_____ 
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§ 83 Dnr 2014/000116 -214 

Isgärde X Ansökan om detaljplan för bostadsändamål 
Sökande X 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om detaljplan har inkommit rörande del av fastigheten Isgärde X. 
Syftet med ansökan är att kunna tillskapa ett antal tomter för 
bostadsändamål.  

Det aktuella området är beläget söder om Stora rör och Linsänkan mellan 
Isgärdevägen och Bertil Palms väg. Området omfattas inte av strandskydd 
eller andra skydd förutom riksintresse för friluftsliv.  

Beslutsunderlag 

Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 26 februari 2014. 
Ansökan inkommen den 5 februari 2014 med bilaga. 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 18 mars 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom 
detaljplaneprocess med normal planförfarande. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 
med sökanden. 

3. Innan arbete med detaljplan påbörjas skall avtal finnas för möjlighet till 
tillträde av mark för utfart över fastighet Isgärde X. 

4. Planarbete ska samordnas med detaljplan för fastigheten Isgärde X. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Erland Börjesson, Isgärde Bygata 27, 386 95 Färjestaden 
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§ 84 Dnr 2013/000506 -214 

Björnhovda 25:410 och 25:411 - Upphäva beslut i 
ansökan om detaljplaneändring för förskoleverk-
samhet. Sökanden Undringens Förskola AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om ändring av detaljplan har inkommit till kommunen 2013-06-25. 
Ansökan avser ändring av detaljplan för fastigheterna Björnhovda 25:410 
och 25:411. Syftet är att ändra fastigheterna från enbart bostadsändamål till 
bostads- och skoländamål. Sökande avser att bygga förskola på platsen. 
Fastigheterna omfattar 1002 respektive 1006 kvm. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 166/2013. 
Köpekontrakt mellan Mörbylånga kommun och Undringens förskola AB 
daterat 25 februari 2014 
Tjänsteskrivelse den 24 juli 2013. 
Ansökan inkommit den 26 juni 2013. 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 18 mars 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva kommunstyrelsens beslut § 166/2013. 

2. Ställa sig positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom 
detaljplaneprocess med enkelt planförfarande 

3. Kommunen bekostar nödvändig ändring av nuvarande Detaljplan  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Henrik Yngvesson (M) i handläggningen av detta 
ärende. 

_____ 

 

Expedieras till: 
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§ 85 Dnr 1154/8 - 

Redovisning av ej avslutade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska en gång per år redovisa motioner som inte avslutats 
under året. Fullmäktige har därefter att ta ställning till om beredningstiden 
ska förlängas eller om motionerna ska avskrivas. 

Styrelsens redovisning av motioner, som inte avslutats, ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 

Då kansliet har varit underbemannade under cirka två och en halv månad så 
har motioner blivit senarelagda. Nu när vi har bemanning på kansliet 
kommer motionerna att prioriteras och förslaget blir om en ny redovisning 
på fullmäktiges första möte efter sommaruppehållet. 

Beslutsunderlag 

Ej avslutade motioner fram till den 14 april 2014. 
Tjänsteskrivelse den 14 april 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Charlotte Barvestad (ÖP) yrkar på tillägg att varje motion förses med 
tidsplan. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt förslag 
med Charlotte Barvestads tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens 
beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Ny redovisning med tidplan för varje motion ska ske på kommunfull-
mäktiges möte i september 2014. 

_____ 
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§ 86 Dnr 7895 - 

Redovisning av ej avslutade medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen ska en gång varje år redovisa de förslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i 
april. 

Då kansliet har varit underbemannade under cirka två och en halv månad så 
har medborgarförslagen blivit senarelagda. Nu när vi har bemanning på 
kansliet kommer medborgarförslagen att prioriteras och förslaget blir om en 
ny redovisning på fullmäktiges första möte efter sommaruppehållet. 

Beslutsunderlag 

Ej avslutade medborgarförslag fram till den 14 april 2014. 
Tjänsteskrivelse den 14 april 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Charlotte Barvestad (ÖP) yrkar på tillägg att varje medborgarförslag förses 
med tidsplan. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt förslag 
med Charlotte Barvestads tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens 
beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Ny redovisning med tidplan för varje medborgarförslag ska ske på kom-
munfullmäktiges möte i september 2014. 

_____ 
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§ 87 Dnr 2014/000015 -816 

Svar - Medborgarförslag - Längre öppettider på 
fritidsgården Lågan under lov/helger 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag från en ungdom om längre öppettider på Lågan i Färjestaden under 
lov/helger. Förvaltningen beskriver i tjänsteskrivelse om arbete som pågår 
för fritidsgårdsverksamheten. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 9 januari 2014. 
Tjänsteskrivelse den 11 mars 2014. 
Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 7 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig bakom pågående förändringsarbete inom 
fritidsgårdsverksamheten.  

2. Uppdra åt förvaltningen att lämna en muntlig återkoppling om 
förändringsarbetet till förslagsställaren. 

Jäv 

På grund av jäv deltar Nina Åkesson-Nylander (KD) i handläggningen av 
detta ärende. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten fvb till förslagsställaren 

Ann Willsund 
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§ 88 Dnr 1147/0 - 

Kontaktpolitiker för barn- och ungdomsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Listan över kontaktpolitiker för barn- och ungdomsutskottet behöver 
uppdateras på grund av att nya ledamöter valts in i utskottet. 

Barn och ungdomsutskottets förslag på sammanträdet 

Föreslogs att ny vald ledamot i barn- och ungdomsutskottet ersätter tidigare 
ledamots område som kontaktpolitiker. Utskottet ställde sig bakom förslaget.  

Föreslogs också att utskottet väntar med att föreslå kommunstyrelsen att 
ändra i listan över kontaktpolitiker i avvaktan på ny mandatperiod och till 
dess att beredningen om ny politisk organisation lämnat sitt förslag. 
Utskottet ställde sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 7 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kontaktpolitiker enligt följande: 

Förskolor i Färjestaden, Mörbylånga, 
Algutsrum och Växthuset, pedagogisk 
omsorg    Matilda Wärenfalk 

2. Avvakta att föreslå ändring i listan över kontaktpolitiker i enlighet med 
förslag ovan. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

För kännedom: 

Barn- och ungdomsutskottet 
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§ 89 Dnr 2014/000009 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 

Barn- och ungdomsutskottets protokoll den 10 mars 2014. 
Kommunledningsutskottets protokoll den 27 mars 2014. 
Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 24 februari 2014. 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll den 18 mars 2014. 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 14:20 till och med nr 14:30. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 90 Dnr 782 - 

Meddelanden och information 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 3 april 2014. 

Bolagsprotokoll. 

Information från Bostads AB och Fastighets AB 

Jonas Everbrand, VD i bolagen informerade om årsredovisningarna och om 
bolagens verksamheter. 

_____ 
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§ 91 Dnr 2014/000133 -228 

Mörbylånga X  Ovårdad fastighet 

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2013, efter påpekande från granne, besöktes fastigheten. Det 
konstaterades då att sidobyggnad och fastigheten inte hölls i vårdat skick. 
Det ovårdade konstaterades vara 
- Delvis förfallen sidobyggnad 

o Taket håller på att falla ihop 
o Söndriga rutor 

- Fönsterruta saknas i fönster åt väster, vilket gör det lätt att ta sig ut och 
in i rummet. Golvet är rasat, vilket innebär stor fallrisk för inkräktare, 
djur och/eller människor 

- Rivningsmaterial finns på gräsmattan 

I augusti träffades fastighetsägaren, stadsarkitekt och bygglovshandläggare. 
Fastighetsägaren uppgav då att hon hade för avsikt, att innan vintern, åtgärda 
påpekade brister. 
- Vid besiktning 2014-01-20 visade det sig att inget blivit åtgärdat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-03-03 
Yttrande från fastighetsägare inkommen 2014-02-12 
Kommunicering 2014-01-20 
Bilder på byggnad 
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 18 mars 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mörbylånga kommun förelägger X att vid vite av 30 000 kronor senast 
2014-05-31 tillse att förfallen byggnad upprustas och fastigheten städas 
och att skräp förs bort. 

Följande åtgärder ska utföras: 

- Rivningsmaterial på gräsmattan tas bort. 
- Taket ska lagas så att det håller tätt 
- Golvet i rummet ska lagas och hålet ska täckas i sin helhet 
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- Fönster ska lagas så att ingen (djur eller människor) kan komma in i 
byggen 

- Byggnadens fasad ska rustas upp och målas. 

Lagrum 

Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 9, 14 och 15 §§ (Tomt och byggnader ska 
hållas i vårdat skick) 
PBL 11 kap 1 – 3 §§ (Kommunens tillsynsplikt) 
PBL 11 kap 20 § (Rättelseförlägganden) 
PBL 11 kap 37 § (Vite) 
PBL 11 kap 27 § (Genomföra på ägarens bekostnad) 

Information 

Beslutet kan överklagas, se bifogad anvisning.  

_____ 
 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 
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§ 92 

Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare  

Sekretessärende 

 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42 (42) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-04-15  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 93 

Tillsyn av enskild förskola, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg 2014 

Sammanfattning av ärendet 

En rapport lämnades från tillsyn av förskolan Smultronet som är en enskilt 
bedriven förskola i Glömminge. Inriktningen är Waldorfinspirerad 
pedagogik. Förskolan har ett eget hus på ägarens gård.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 3 mars 2014. 
Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 10 mars 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utdela en anmärkning för brister som finns på förskolan Smultronet och 
kräva att förskollärare anställs och att barngruppen utökas innan juli 
månads utgång 2014. Om detta inte uppfylls, så kommer Mörbylånga 
kommun att förelägga huvudmannen/ägaren att lägga ner förskolan 
Smultronet eller att ansöka till kommunen om att övergå till verksamhet 
som pedagogisk omsorg.  

_____ 
 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M) § 60-83, 85-93 Monika Löfvin-Rosén (C) § 84 X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) 
§ 60-66, 68-93 

Monika Löfvin Rosén (C) § 67 X 

Sven Stensson (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Berne Klysing (FP) § 60-66, 68-93  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD) 
§ 60-66, 68-93 

Jeanette Lindh (KD) § 67 X 

Margaretha Lööf-Johanson (S) Charlotte Barvestad (ÖP) X 

Bength Andersson (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Anders Wassbäck X 

Anne Wilks (MP)  X 
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Personliga ersättare Närvaro 

Monica Löfvin Rosén (C)  X 

Inger Bergman (M)   

Jan Kerbosch (M)   

Tore Andersson (--)  

Jimmy Odenäng (M)   

Annika Olsson (C)   

Birgit Åhlund (C)   

Monika Bergman (FP)  

Jeanette Lindh (KD) X 

Charlotte Barvestad (ÖP) (X) 

Bo Blad (S) § 60-86 X 

Roger Hedh (S)  X 

Bertil Johansson (S)  

Anders Wassbäck (V)  (X) 

Eva Öberg (MP)  X 
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