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§ 229 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Utsänd kallelse, samt ett extra ärende, godkänns som dagordning för 

sammanträdet. 

_____ 
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§ 230 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Günter Ruchatz utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 231 Dnr 1099/9 - 

Samverkansavtal - IT-verksamheten 

Beslutsunderlag 

Mörbylånga och Borgholms kommuner - Samverkansavtal – IT-drift med 

bilagor A, B och personuppgifts-biträdesavtal. 

Förslag på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) saknar förslag på förändrad organisation och 

yrkar på återremiss för ny beredning om tjänsteköp; samverkan; behålla; 

outsourcing. 

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 

10 Ja-röster och 5 Nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samarbetsavtalet godkänns. 

2. Monica Högberg, kommunchef undertecknar avtalet. 

Reservation 

Margaretha Lööf-Johanson (S), Bength Andersson (S), Matilda Wärenfalk 

(S) och Ulf Magnusson reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Charlotte Barvestad (-) lämnar skriftlig protokollsanteckning. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Borgholms kommun 

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)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   

  10 5  

 

 



Tillhör § 231 

Reservation mot beslut om Samverkansavtal - IT-drift med Borgholm den 11/11 
2014 

Socialdemokraterna i Mörbylånga reserverar sig mot beslutet som innebär att personalen vid 

IT-enheten i Mörbylånga sägs upp. Det sk samverkansavtalet innebär tjänsteköp av Borgholm 

och uppsägning av personalen i Mörbylånga och inte samverkan. 

I informationsprocessen runt organisationsförändringen har hänvisats till uttrycket 

"Viljeinriktningsbeslut" som inte är förenligt med Kommunallagen och som kan misstolkas. 

Förslaget om samarbete med Borgholm runt IT frågor innebär i själva verket en 

organisationsförändring och skall då beredas. Flera alternativ till förändring borde ha 

presenterats vid KLU-s tidigare sammanträde som ett tjänsteärende. Istället har frågan på ett 

icke demokratiskt sätt processats som ett i Viljeinriktningsbeslut.  

Mörbylånga den 11/11 2014 

Margaretha Lööf-Johanson 

Gruppledare S 

 
 
 



Protokollsanteckning till § 231 

”Jag vill anföra följande protokollsanteckning mot beslutet som innebär att personalen vid IT-

enheten i Mörbylånga sägs upp. Det s k samverkansavtalet innebär tjänsteköp av Borgholm 

och uppsägning av personalen i Mörbylånga och inte samverkan. 

I informationsprocessen runt organisationsförändringen har hänvisats till uttrycket 

"Viljeinriktningsbeslut" som inte är förenligt med Kommunallagen och som kan misstolkas. 

Förslaget om samarbete med Borgholm runt IT frågor innebär en organisationsförändring. 

Flera alternativ till förändring borde ha presenterats redan vid KLU-s beredande arbete i form 

av ett tjänsteärende. 

Charlotte Barvestad” 
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§ 232 Dnr 2014/000690 -001 

Utse förvaltningschef för miljö-och byggnads-
förvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2014 fattat beslut om att inrätta en 

miljö- och byggnadsförvaltning. Av beslutet framgår att kommunstyrelsen 

ska fatta beslut om vem som ska vara förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

Kommunfulläktiges beslut den 28 oktober 2014, § 158 

Tjänsteskrivelse den 10 november 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Cajsa Lindberg till förvaltningschef för miljö- och byggnads-

förvaltningen. 

2. Utse Marie-Christine Svensson till ställföreträdande förvaltningschef för 

miljö- och byggnadsförvaltningen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Cajsa Lindberg 

Marie-Christine Svensson 

Stöd och service - Personal 

För kännedom: 
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§ 233 Dnr 2014/000663 -434 

Ansökningar om bidrag för lokala naturvårdssatsningar 
(LONA) 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen hanterar ett statligt bidrag till lokala naturvårdssatsningar 

(LONA). Grundtanken med satsningen är att lokal naturvård ska stimuleras 

genom statsbidrag (högst 50 %) till naturvårdsprojekt som bygger på lokala 

initiativ och delaktighet. Kommunen har därför en viktig roll tillsammans 

med andra relevanta aktörer, gärna i samverkan och partnerskap, att initiera 

och genomföra bra lokala projekt. Syftet är att på detta sätt även stimulera 

kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang samt öka deras möjligheter 

till genomförande av egna projekt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 16 oktober 2014 med bilaga. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att ansöka om LONA-bidrag för de nämnda 

projekten i tjänsteskrivelse. 

2. Avtal tecknas med de aktuella föreningarna där de åläggs att sköta 

huvuddelen av administrationen kring projekten. Av avtalet ska också 

framgå hur det ekonomiska ansvaret och administrationen kring denna 

ska skötas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöenheten 

Stöd och service – Ekonomi 

Registrator 

För kännedom: 
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§ 234 Dnr 2014/000623 -007 

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens 
hantering av utrangerade datorer 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat om kommunstyrelsen har en tillräcklig intern 

kontroll i samband med utrangerade datorer och annan IT-utrustning. De 

frågor som har besvarats i rapporten är om ansvar och roller för hanteringen 

är tydliga, om det finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för 

hanteringen, om tillämpade rutiner säkerställa att utrangeringen sker med 

tillräcklig kontroll samt om det genomförs tillräckliga säkerhetsåtgärder 

avseende datorerna och den övriga utrustningen i samband med 

utrangeringen. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas rapport den 25 september 2014 – Granskning av 

kommunstyrelsens hantering av utrangerade datorer. 

Tjänsteyttrande den 3 november 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande yttrande avges till revisorerna. 

1. Kommunen har ett avtal med Atea om utrangering av datorer och avtalet 

kommer att följas hädanefter.  

2. Eftersom ekonomichefen har delegation på försäljning av lös egendom, 

inkl. IT-utrustning, ska information om när det är dags för avyttring 

skickas till ekonomichefen. Därefter fattas beslut (och skrivs 

delegationsbeslut som återredovisas till KS) varefter utrangeringen löses 

i enlighet med gällande avtal.  

3. Skriftlig rutin för hantering av utrangering av IT-utrustning i enlighet 

med avtal ska upprättas. Den skriftliga rutinen ska innehålla de 

säkerhetsåtgärder som ska utföras. Utrangerad utrustning förvaras i låst 

utrymme tills säker transport till avtalad firma genomförs. 

4. För att kunna säkerställa att destruktion har skett ska återredovisning av 

destruktion etc i fortsättningen krävas från det företag vi har avtal med.  

_____ 
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Expedieras till: 

Revisorerna 

Ekonomichefen 

IT-verksamheten 

För kännedom: 
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§ 235 Dnr 2014/000599 -550 

Yttrande över JO - anmälan av X 

Sammanfattning av ärendet 

X har lämnat in en JO-anmälan mot Mörbylånga kommun när det gäller 

hanteringen av ett ärende om att få ut allmänna handlingar. 

Beslutsunderlag 

Remiss från JO dnr 5141-2014. 

Yttrande den 13 oktober 2014. 

Tjänsteskrivelse den 14 oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta kommunchefens förslag till yttrande som sitt eget. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm 

För kännedom: 
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§ 236 Dnr 2014/000498 -822 

Svar - Medborgarförslag - Omklädningshytt vid badet 
Mörbylånga hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren har kommit in med önskemål om en omklädningshytt vid 

badplatsen Norra Viken, ”Balken” i Mörbylånga. Det behöver inte vara 

någon avancerad anläggning utan ett enkelt skjul eller ett ”bås” liknande det 

vid Klintabadets brygga i Köpingsvik. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 30 september 2014. 

Tjänsteskrivelse den 15 oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Förslag på mötet 

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

Günter Ruchatz (M) yrkar bifall med hänvisning till pågående planering i 

området. 

Beslutsgång 

Konstateras att det finns tre förslag till beslut varvid ordföranden meddelar 

ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

Günter Ruchatz förslag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Günter Ruchatz förslag. 

Nej-röst för Margaretha Lööf-Johansons förslag. 

Omröstningsresultat 

10 Ja-röster och 5 Nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls med hänvisning till pågående planering i 

området. 

Reservation 

Margaretha Lööf-Johanson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
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Protokollsanteckning 

Charlotte Barvestad (-) lämnar protokollsanteckning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

Martin Hedenmo 

Lena Petersén 

Roland Nanberg 

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)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   

  10 5  

 

 



Tillhör § 236 

Reservation mot beslutet om Medborgarförslag gällande 
Omklädningshytt vid badet i Mörbylånga hamn 

Socialdemokraterna i Mörbylånga reserverar sig mot beslutet eftersom det innebär att 

iordningställandet av omklädningshytt kan bli klart först efter badsäsongen. 

 

Med tanke på den låga simkunnigheten i kommunen och betydelsen av simskole-

undervisningen i Hamnen är det självklart att det finns en omklädningshytt så snart 

badsäsongen börjar i maj 2015. 

 

Mörbylånga den 11/11 2014 

 

Margaretha Lööf-Johanson 

Gruppledare S 

 



Protokollsanteckning till § 236 

Jag finner det anmärkningsvärt att majoritetens ledamöter i Kommunstyrelsen och i synnerhet 

de som också sitter i Barn- och Ungdomsutskottet inte tycks värna om att stimulera 

simkunnigheten bland kommunens barn och ungdomar genom den enkla åtgärden att besluta 

om att omklädningshytter ska finnas på plats inför sommaren 2015. Simkunnigheten bland 

barn och unga i kommunen behöver öka, inte minst för att simkunnighet är ett krav för att 

uppnå högre betyg än F i ämnet Idrott och Hälsa. 

Charlotte Barvestad (-) 

_____ 
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§ 237 Dnr 2013/000057 -317 

Svar - Medborgarförslag - Utrusta dämmet vid hamnen 
med god belysning 

Sammanfattning av ärendet 

John Heyne föreslår att kommunen anordnar god belysning i Dämmet vid 

hamnen i Färjestaden, så att detta kan utnyttjas som ett gångstråk när det är 

mörkt, samt att Dämmet då även kan utnyttjas för olika typer av anpassade 

utställningar vid lokala evenemang. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmäld på fullmäktige den 26 februari 2013. 

Tjänsteskrivelse den 22 oktober 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2014. 

Förslag på mötet 

Günter Ruchatz (M) yrkar om bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Günter Ruchatz förslag och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt Günter Ruchatz förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

John Heyne 

Bengt Johansson 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 

Ajournering klockan 12.05-13.05 
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§ 238 Dnr 2014/000650 -112 

Remiss - avseende förordnande av begravningsombud 
enligt begravningslagen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har möjlighet att föreslå personer som ombud enligt 

begravningslagen senast den 7 november 2014.  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens remiss om förordnande av ombud enligt begravningslagen. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreslå Sonia Lindell som ombud enligt begravningslagen tiden 

1 januari 2015 – 31 december 2018. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping 

Sonia Lindell 

För kännedom: 

Hemsidan 
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§ 239 Dnr 2014/000617 -622 

Kostpolicy, revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av kostpolicy för förskola, fritidshem, familjedaghem och skola i 

Mörbylånga kommun enligt livsmedelsverkets riktlinjer.  

Beslutsunderlag 

Kostpolicy för förskola, fritidshem, familjedaghem och skola i Mörbylånga 

kommun den 13 oktober 2014.  

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2014. 

Förslag på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) yrkar att under rubriken ”Kostråd” skrivs in 

”Eleverna i kostrådet ska vara delaktiga i att bullermätningar görs med 

jämna mellanrum i matsalarna.” 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar att matfett med minst 60 g fett/100 g och 

ekologisk mjölk ska serveras både i skolrestaurang och förskola. 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar på att det årliga målet ska vara att öka 

andelen närproducerat med tre procentenheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena var för sig och finner att kommunstyrelsen 

beslutar detsamma samt enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta reviderad kostpolicy med tillägg enligt yrkandena. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kostverksamheten 

För kännedom: 
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§ 240 Dnr 2014/000651 -214 

Detaljplanearbete för nybyggnation av 7-9-skola i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-17 om att det ska finnas en 7-9-

skola i Färjestaden klar till 2018. Sektionschef Ann Willsund har 

tillsammans med verksamhetsområdeschef Magnus Sjöstedt och Jonas 

Everbrand och Sofia Pettersson från MBAB arbetat med frågan. 

Gruppen har kommit fram till att det finns två alternativ till placering av ny 

skola. Ett alternativ är nuvarande Färjestaden skola och ett annat är tomten 

vid Färjehallen. 

För närvarande saknas det fastställd detaljplan för tomten Björnhovda 25:2 

strax öster om Färjehallen. Gruppen önskar att planen blir faställd så snart 

som möjligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 230/13. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 11 november 2013. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 299/2013. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till 

detaljplan för området öster om Färjehallen på del av Björnhovda 25:2 

och på så sätt möjliggöra att en 7-9-skola kan finnas i området augusti 

2018. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsutskottet 

För kännedom: 

Barn- och ungdomsutskottets 
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§ 241 Dnr 2014/000652 -214 

Detaljplanearbete ny förskola i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har som en del i sin vision 2025 beskrivit att 

befolkningen i Mörbylånga kommun ska uppgå till 16 000 invånare år 2025. 

Som strategiskt mål för kommunen 2015-2017 fastställs att vi ökar antalet 

förskoleplatser för att möta befolkningsökningen. 

Beslutsunderlag 

Vision 2025. 

Mål för Mörbylånga kommun 2015-2017 antagen av KF § 70/2014. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 13 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till 

detaljplan för området på del av Björnhovda 25:2, vid det tilltänkta 

bostadsområdet där Myresjöhus ska etableras, möjliggöra byggnation av 

ny förskola. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsutskottet 

För kännedom: 

Barn- och ungdomsutskottets 
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§ 242 Dnr 2013/000117 -214 

Isgärde 4:4 - Ansökan om planändring. Godkännande 
av samrådshandlingar. Sökanden Atina Enterprices AB 
(Dnr 12-1345) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för fastigheterna Isgärde 4:4, 4:11, 4:29 och 4:34 

inkom 2012-12-11 med avsikten att ändra ändamål från barnkoloni till 

bostadsändamål och näringsverksamhet såsom pensionat/hotell. 

Planens syfte är att möjliggöra fritid- och kulturändamål i områdets 

nordvästra del samt bostadsändamål i den sydvästra delen med möjlighet för 

tillkommande bebyggelse. Vidare är syftet att säkra naturvärdena som finns i 

planområdets östra del. Syftet med detaljplanen är även att upphäva 

strandskyddet i planområdets västra del som återinträder med 100 meter vid 

planändring. Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande 

parkerings- och infartsförhållanden samt allmänhetens tillträde. 

Eftersom detaljplanen föreslår att strandskyddet ska upphävas bör 

planförfarandet ändras från enkelt till normalt förfarande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 59/2013. 

Tjänsteskrivelse den 31 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva kommunstyrelsens beslut § 59/2013. 

2. Ändra från detaljplaneprocess med enkelt planförfarande till 

detaljplaneprocess med normalt planförfarande.   

3. Utföra behovsbedömning avseende planens betydande miljöpåverkan 

och eventuellt MKB (miljökonsekvensbeskrivning).  

4. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostandsavtal 

med sökanden 

_____ 
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Expedieras till: 

Plan- och byggenheten 

Sökanden 

För kännedom: 
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§ 243 Dnr 2014/000636 -235 

Törnbotten 16:1, 5:3 samt Björnhovda 7:11 Ansökan 
om bygglov för att uppföra tre vindkraftverk vid 
Törnbotten Sökanden Eoulus Vind AB och Vingkraft AB  

Sammanfattning av ärendet 

Eolus Vind AB och Vingkraft AB, ansöker om att få Bygglov för uppföran-

de av tre (3) stycken vindkraftverk om högst en totalhöjd på 150 meter 

(navhöjd = 105 m och rotordiameter = 90 m), märkeffekt 3 MW per verk och 

teknikbyggnad/kopplingsstation om 15 kvm, i verkens omedelbara närhet på 

fastigheterna Törnbotten 16:1, 5:3 och Björnhovda 7:11, Törnbotten 221, 

Mörbylånga kommun. En miljöanmälan har gjorts samtidigt med 

bygglovsansökan, en samordnad handläggning har skett enligt PBL, plan- 

och bygglagen, och miljöbalken. 

De tre verkens placering är enligt bolaget, koordinater enligt tabell nedan i 

system RT 90 2,5 GON V. Samtliga verk på z-höjd = 40 meter (m.ö.h). 

Verk X Y 

1 – Törnbotten 16:1 6 282 303 1 544 469 

2 – Törnbotten 5:3 6 281 888 1 544 421 

3 – Björnhovda 7:11 6 281 473 1 544 373 

Platserna för vindkraftsverken ligger utanför planlagt område. Verken är 

placerade på en öppen och flack, jordbruksexploaterad med betesvallar, 

mark och med inslag av lövskog i ett lågkomplext landskap. Området ligger i 

kanten, österut, mot område riksintresse för naturvård, Mittlandsområdet. 

Längre österut ca: 1000 meter bort ligger ett Natura 200-område, Hönstorp. I 

väster ansluter platsen till jordbruksmark, ingen exploateringsmark, enligt 

den ny ÖP:en. Det södra 3:e verket ansluter i söder till vattenskyddsområde, 

Tveta, krav på försiktighetsmått skall beaktas vid byggnation. Platsen är 

föreslagen som utbyggnadsområde, nr 12 Törnbotten, för vindkraft i 

Mörbylånga kommuns Vindkraftsplan daterad 2013-08-07. 

Vindkraftsverken är placerade i nord-sydlig riktning parallellt med väg 

nr:136. Verken ligger ca: 650-750 meter öster om väg 136 och avfarten mot 

Algutsrum samhälle samt ca: 1 400 meter söder Algutsrum kyrka och cirka 

950 meter nordost om Björnhovda kvarn (Almers). Infart till verken kommer 
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att ske norrifrån, Törnbottenvägen, nyanlagda vägar på åkermark, med 

tillfart österifrån, Törnbotten by, på befintlig mindre väg som kommer 

förstärkas. 

De tre verken beräknas enligt bolagets beräkningar producera årligen ca 

6 GWh per verk och tillsammans ca 18 GWh förnyelsebar elenergi. 

Verkens torn är tillverkade av valsat stål. Maskinhusen består både av stål 

och glasfiberarmerad epoxi. Vingarna tillverkas i glasfiberarmerad epoxi 

eller karbon. Kulören på de synliga delarna, torn, maskinhus och vingar, 

skall vara i en matt gråvit kulör. Ytbeläggningen på både torn och vingar är 

antireflexbehandlad. Reklam eller bilder kommer inte att förekomma på 

verken. 

Ansökan gäller även anläggning/komplettering av vägar, installationer, 

kopplingskiosker, erforderliga ledningsdragningar inom anläggningen samt 

mellan anläggningen och yttre elnät. Inom området finns det idag åkervägar 

och mindre grusvägar och passager som kommer förbättras, kompletteras 

och nyanläggas för nödvändig framkomlighet. 

Fastighetsägare inom en radie på 1000 meter från verken har fått skriftlig 

information med möjlighet till yttrande, tom dat 2013-11-29, genom utskick 

granneyttrande. Myndigheter och organisationer har fått skriftlig information 

och fått möjlighet till remissyttrande tom dat 2013-12-06. Kungörelse har 

skett genom annonsering i dagstidningar och att all information även lagts ut 

på kommunens hemsida. 

Sökande Eolus Vind AB och Vingkraft AB har fått yttranden och remisser 

tillsänt sig och har haft möjlighet att besvara desamma inom rimlig tid, fram 

tom ärendets förberedelsetid inför beslut. 

Representanter för Samhällsbyggnadskontoret, stadsarkitekten, miljöchef, 

miljöhandläggare, har besökt området ett flertal gånger under 

utredningsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan med bilagor och miljöanmälan inkom den 3 september 2012 

Komplettering av miljöanmälan och bygglovsansökan inkom den 11 juli 

2013. 

Tjänsteskrivelse den 7 oktober 2014 med bilagor 3 – 30 (yttranden) 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tillstyrka bygglov för Bygglov - etablering av vindkraftverk 3 st verk 

om en max totalhöjd på 150 meter (navhöjd = 105 m och rotordiameter = 
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90 meter), med ett utförande på torn av stål, maskinhus av stål och 

glasfiberarmerad epoxi och vingar av epoxi eller karbon, monterade på 

betongfundament 20x20 meter med centrumpunkt enligt x- och y-

koordinat, enligt tabell sid 1, på fastigheterna Törnbotten 16:1, 5:3 och 

Björnhovda 7:11, Törnbotten 221, Mörbylånga kommun, sökande Eolus 

Vind AB och Vingkraft AB med stöd av 9 kap. 31 § i plan- och 

bygglagen PBL med tillhörande upplysningar. 

2. Villkor för beslut: 

Reklam eller bilder får inte förekomma på verken. 

Färgsättning ska vara homogen inom gruppen. Kulör matt ljusgrå. 

Ytbeläggning på verk antireflexbehandlade.  

Bullernivån får ej överskrida 40dB(A) på bostäder. 

Verk 3, det södra, ska uppföras med försiktighetsmått med hänsyn till 

föreskrifter för arbete inom vattenskyddsområde, se bilaga 3, från 

Miljöhandläggare. 

Hinderbelysning ska vara enhetlig och synkroniserad inom 

vindkraftsgruppen. 

Hinderbelysning i form av högintensivt blinkande vitt ljus tillåts ej. 

3. Bygglovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

4. Beslut om att lämna startbesked delegeras till stadsarkitekten, Plan- och 

byggavdelningen, Mörbylånga kommun. 

Besluten kan överklagas var för sig. Se bifogad anvisning! 

_____ 

 

Expedieras till: 

Eolus Vind AB Att: Anna Gunnarsson, Box 95, 281 21 Hässleholm 

Vingkraft AB, Bokedalsvägen 56, 294 92 Sölvesborg 

Plan- och byggverksamheten 

Beslutet delges (Berörda grannar)  
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§ 244 Dnr 2014/000638 -378 

Törnbotten 16:1 m.fl. Miljöanmälan enligt miljöbalken 
Eolus Vind AB och Vingkraft AB 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan som inkom 2012-09-03 gäller uppförandet av tre vindkraftverk 

med maximal totalhöjd (rotorradie + navhöjd) 150 meter på fastigheterna 

Törnbotten 16:1, Törnbotten 5:3 och Björnhovda 7:11, Mörbylånga 

kommun. Verkens placering är enligt anmälan (koordinater enligt RT 90 2,5 

GON V): 

Verk Fastighetsbeteckning X-koordinat Y-koordinat 

1 Törnbotten 16:1 628 23 03 154 44 69 

2 Törnbotten 5:3 628 18 88 154 44 21 

3 Björnhovda 7:11 628 14 73 154 43 73 

Vindkraftverken är placerade i nord-sydlig riktning, parallellt med väg 136 

som löper drygt 700 meter väster om etableringsplatsen. Etableringen ligger 

ca 2,5 km öster om Färjestaden och ca 1,5 km söder om Algutsrum. Området 

är beläget ca 40 meter över havet. Vindkraftverken har en navhöjd om 

maximalt 110 meter och en rotordiameter om maximalt 100 meter. 

Totalhöjden kommer dock understiga 150 meter. Vindkraftverkens 

maximala effekt är vardera 3 MW, dvs totalt 9 MW. Vindkraftverken 

bedöms totalt kunna generera ca 18 miljoner kWh/år (18 GWh/år). 

Klassningskod för verksamheten är C 40.100. 

Miljöanmälan inkom i samband med ansökan om bygglov och en samordnad 

handläggning har skett enligt miljöbalken och plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-10-07 med bilaga 1-3 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förelägger Eolus Vind AB (org.nr: 556389-3956) och 

Vingkraft AB (org.nr: 556528-1945) att iaktta följande försiktighetsmått i 

samband med uppförandet och driften av tre vindkraftverk på fastigheterna 
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Törnbotten 16:1, Törnbotten 5:3 och Björnhovda 7:11 i Mörbylånga 

kommun: 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

sökanden angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i 

ärendet om inte annat framgår av nedanstående försiktighetsmått. 

2. Buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet 

överskrida ekvivalent ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder. Det angivna 

begränsningsvärdet ska kontrolleras genom källjudsmätningar och 

beräkningar. 

3. Befintliga uteplatser, eller om sådana saknas ett område på 5 x 5 meter 

intill befintliga bostadshus, får inte belastas med skuggbildning 

överstigande åtta timmar per år eller maximalt 30 minuter per dygn. 

4. Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och färgsättning. 

Verksamhetsutövarens eller tillverkarens namn får inte anges med text 

på vindkraftverken så att de är synliga för allmänheten. 

5. Hinderbelysning ska under gryning, skymning och natt regleras ner till 

lägsta tillåtna intensitetsnivå om sådana möjligheter medges enligt 

Luftfartstyrelsens regelverk. Blinkande ljus ska synkroniseras. 

6. Sökande ska till tillsynsmyndigheten senast en månad innan byggnads- 

och anläggningsarbetena påbörjas, lämna in en skriftlig arbets- och 

tidsplan. Av planen ska framgå de olika byggnads- och 

anläggningsmomenten.  

7. Sökanden ska senast en månad efter det att anläggningsarbetena är 

slutförda anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Temporärt nyttjade 

markytor under anläggningstiden, såsom upplags- eller 

uppställningsplatser, ska återställas snarast möjligt och senast två år 

efter att anläggningsarbetet avslutats. 

8. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras på tät yta 

utan avlopp, under tak och i övrigt på sådant sätt att eventuellt spill och 

läckage kan samlas upp. Kärl med farligt avfall ska vara märkta med sitt 

innehåll. 

9. Vindkraftverken ska med hänsyn till förekommande fladdermusaktivitet 

i området stängas av s.k. stoppreglering, under dygnets mörka timmar 

den tid på året och vid de väderförhållanden då risken för kollisioner är 

särskilt hög. Formerna för stoppregleringen ska ske inom ramen för ett 

kontrollprogram. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27 (48) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-11-11  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

10. Det sydligaste verket står i anslutning till det sekundära 

vattenskyddsområdet för Tveta vattentäkt. För att skydda grundvattnet 

från att förorenas med kemikalier, t.ex. petroleumprodukter, sätts 

försiktighetsmått upp med stöd av miljöbalken i separat beslut. 

11. Vägar, fundament, el- och teleledningar ska anläggas på ett sätt som 

begränsar skador på natur- och kulturvärden. Samråd ska härvid ske 

med berörda myndigheter. Hänsyn till Hönstorp naturreservat ska tas vid 

etablering av vindkraftverken. Reservatsföreskrifterna ska följas. 

Vägdragningen mellan det nordligaste och det mellersta verket finns 

med som ett undantag i föreskrifterna. 

12. Senast 30 dagar innan vindkraftverken uppförs ska Försvarsmaktens 

högkvarter meddelas om verkens exakta lägen och höjder. 

13. Senast samma dag som anläggningen tas i drift ska detta meddelas 

Kommunstyrelsen. 

14. Senast två år efter att elproduktionen har upphört ska vindkraftverk, 

maskinhus, transformatorer, ledningar och annan utrustning ha 

avlägsnats. Fundamenten och platserna för vindkraftverken ska ha 

anpassats till omgivande miljö. Arbetet ska utföras i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  

Lagstöd 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 § och 2 kap 3 § 

och med hänvisning till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd 27 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eolus Vind AB Att: Anna Gunnarsson, Box 95, 281 21 Hässleholm 

Vingkraft AB, Bokedalsvägen 56, 294 92 Sölvesborg 

Miljöverksamheten 

För kännedom: 
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§ 245 Dnr 2014/000701 -112 

Förfrågan borgerliga vigselförrättare 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Abrahamsson, länsstyrelsen har kommit in med begäran om 

förteckning över förslag på vigselförrättare de kommande fyra åren.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 6 november 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå nedan som borgerliga vigselförrättare: 

Gerd Åstrand 

Birgitta Roskvist 

Monika Bergman 

Elisabeth Cima-Kvarneke 

Eva Folkesdotter-Paradis 

Anna Hedh 

Johan Gustafsson 

Nina Åkesson-Nylander 

Matilda Wärenfalk 

Eva Traore-Dahlberg 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lena.abrahamsson@lansstyrelsen.se 

martina.johansson@lansstyrelsen.se  

För kännedom: 

 

 

mailto:Lena.abrahamsson@lansstyrelsen.se
mailto:martina.johansson@lansstyrelsen.se
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§ 246 Dnr 1186/9 - 

Uppföljning ekonomi och mål 

Monica Högberg, kommunchef informerade om måluppfyllelse och 

avvikelserapportering.  Vidare informerades om vad som är på gång i 

verksamheterna. 

Rickard Brivald, ekonomichef föredrog ”ekonomisk rapport efter 9 månader. 

Informationspresentationen mailas till kommunstyrelsen. 

_____ 
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§ 247 Dnr 782 - 

Meddelanden och information 

MBL-information  

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, 

MBL § 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 4 november 2014. 

_____ 
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§ 248 Dnr 2014/000009 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsutskottets protokoll den 13oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets protokoll den 23 oktober 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 24 september och 22 oktober 

2014 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll den 21 oktober 2014. 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 14:52 till och med nr 14:56. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av utskottsprotokoll och delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 249 Dnr 2011/000237 -537 

Svar - Motion av Berne Klysing (FP) - Busshållplats vid 
Köpstaden i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären önskar att en busshållplats iordningställs vid Köpstaden i 

Färjestaden för resenärernas bekvämlighet och att det skapas konkurrens-

neutralitet mellan Färjestaden och Kalmar. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på fullmäktige den 20 december 2010 

Tjänsteskrivelse den 2 oktober 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad enligt tjänsteskrivelse 

_____ 
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§ 250 Dnr 2014/000640 -313 

Förslag till lokal föreskrift om gaturenhållning med 
mera på gångbanor 

Sammanfattning av ärendet 

1999 trädde ”Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatu-

renhållning och skyltning” i kraft och ersatte den äldre Renhållningslagen 

(1979:596). Enligt ”Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning” ansvarar kommunen för renhållning och 

snöröjning inom detaljplanerat område. 

Kommunen har möjlighet att inom detaljplanerat område överföra ansvaret 

för renhållning, snöröjning och liknande åtgärder på gångbanor eller andra 

utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken inom 

detaljplanerat område till fastighetsinnehavaren. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till ”Lokal föreskrift om gaturenhållning m.m. på 

gångbanor”. 

Tjänsteskrivelse den 3 oktober 2014. 

Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna Lokal föreskrift om gaturenhållning m.m. på gångbanor. 

_____ 
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§ 251 Dnr 2014/000664 -252 

Eventuellt förvärv av Eksgården i Gårdby 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunledningsutskottet den 22 maj 2014 presenterade förvaltningen 

en rapport om ett informationscentrum för Världsarvet Södra Ölands 

odlingslandskap. I denna rapport utpekades bland annat Gårdby som ett 

tänkbart område för lokalisering av ett informationscentrum för världsarvet. I 

början av september kom Eksgården i Gårdby ut till försäljning. Det som 

erbjuds till försäljning är såväl fastigheten öster om landsvägen, där 

Eksgården Hotell, Bed and Breakfast och restaurang finns, som fastigheten 

väster om landsvägen där det nu finns en hantverksbutik. Inventarier ingår 

också i försäljningen.  

Beslutsunderlag 

Rapport Informationscentrum världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. 

Prospekt Eksgården, Mäklarringen. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 14.40-14.50. 

Förslag på mötet 

Günter Ruchatz (M), Nina Åkesson-Nylander (KD), Margaretha Lööf-

Johanson (S) och Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar på avslag att förvärva 

Eksgården. 

Günter Ruchatz (M) yrkar att uppdra till förvaltningen att tillsammans med 

övriga externa aktörer ta fram andra förslag till infocenter för världsarvet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot avslagsyrkandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutar avslå förvärv av Eksgården. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelse kan besluta enligt Günter 

Ruchatz förslag om uppdrag till förvaltningen och finner att kommun-

styrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå förvärv av Eksgården. 
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2. Uppdra till förvaltningen att tillsammans med övriga externa aktörer ta 

fram andra förslag till infocenter för världsarvet. 

_____ 
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Kultur- och näringslivsverksamheten 
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§ 252 Dnr 2014/000392 -040 

Ekonomiberedningens slutbetänkande 2014 - Vilka 
ekonomiska möjligheter har Mörbylånga kommun att 
svara upp mot medborgarnas krav och förväntningar 
över tid? 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiberedningen har lämnat slutbetänkande till kommunfullmäktige 

som remitterat densamma till kommunstyrelsen för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Slutbetänkande den 21 maj 2014. 

Kommunfullmäktiges § 94/2014. 

Tjänsteskrivelse den 15 oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att använda beredningens slutbetänkande som 

en del av sitt fortsatta arbete för en framtida attraktivitet och tillväxt. 

_____ 
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§ 253 Dnr 2014/000665 -191 

Gemensam överförmyndarverksamhet med Kalmar och 
Borgholms kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmar, Mörbylånga och Borgholms kommuner har tillsammans tillsatt en 

utredning för att ta fram ett beslutsunderlag som beskriver kommunerna 

möjlighet att ha en gemensam överförmyndarverksamhet. Utredningen har 

gjorts av Sinisa Vukovac, skyddsingenjör i Kalmar kommun. 

Beslutsunderlag 

Förstudie Överförmyndarverksamheten den 14 oktober 2014. 

Tjänsteskrivelse den 15 oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Under förutsättning att Kalmar kommun fattar beslut om att inrätta en 

gemensam tjänstemannaorganisation för de tre kommunerna och under 

förutsättning att Borgholms kommun beslutar att ingå i samarbetet 

föreslås att Mörbylånga kommun ska ingå i samverkan avseende 

överförmynderiverksamhet. Samverkan ska då ske genom en gemensam 

tjänstemannaorganisation placerad i Kalmar.  

2. Den nya organisationen ska träda ikraft den 1 juni 2016 och i övrigt 

följa det upplägg som utredaren redovisat i förstudien.  

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att 

underteckna nödvändiga överenskommelser och avtal om samverkan. 

_____ 
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§ 254 Dnr 2012/000614 -730 

Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2014 i § 93 beslutat om förändringar i 

den politiska organisationen. Tillgänglighetsplanen är reviderad i och med 

beslutade organisationsförändringar. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 93/2014. 

Reviderad tillgänglighetsplan den 26 juni 2014. 

Tillgänglighetsrådets anteckningar från den 17 juni och 2 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Förslag på mötet 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar på att ta bort strykningen i punkt 17/18 

och ändra till bör istället för ska. ”I den kommunala fysiska planeringen bör 

handikapporganisationerna finnas med i ett tidigt skede. Det kommunala 

tillgänglighetsrådet är remissorgan.” 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottet med 

yrkandet från Elisabeth Cima-Kvarneke och finner att kommunstyrelsen 

beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta reviderad tillgänglighetsplan med föreslagen förändring under 

punkt 17/18 i tillgänglighetsplanen. 

_____ 
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§ 255 Dnr 2014/000615 -042 

Ölands Kommunalförbund - Delårsrapport 2014 samt 
revisorernas granskning och utlåtande avseende 
delårsrapport 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Ölands kommunalförbund har överlämnat delårsbokslut till medlems-

kommunerna för godkännande 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 140101-0630. 

Ölands kommunförbunds § 31/2014. 

Revisorernas utlåtande den 25 september 2014. 

Revisorernas granskningsrapport den 25 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Delårsbokslut 140101--0630 godkänns 

_____ 
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§ 256 Dnr 2014/000637 -042 

Ändring av period för delårsbokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 2014 ska kommuner även i delårsboksluten göra en total 

sammanställd redovisning med alla dotterbolag, förbund etc. I 

delårsbokslutet som upprättades ren den 30 juni 2014 var det inte möjligt att 

göra detta då Kalmarsunds Gymnasieförbund och KSRR upprättar sitt 

delårsbokslut först per den 31 augusti 2014 precis som majoritetsägaren 

Kalmar kommun. Detta påtalades för revisorn och kommunen fick i år 

dispens men inför 2015 måste en rättvisande sammanställd redovisning 

göras i delårsbokslut per den 31 augusti. 

Beslutsunderlag 

PWC Granskning av delårsrapport 2014, september 2014. 

Tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Från och med den 1 januari 2015 ändra datum för delårsbokslut från 

0630 till 0831. 

2. Från och med den 1 januari 2015 inte längre upprätta kvartalsbokslut 

utan istället upprätta tertialbokslut. 

_____ 
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§ 257 Dnr 2014/000662 -045 

Utdebitering 2015 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utdebitering för år 2015 ska vara oförändrad (21:41). 

_____ 
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§ 258 Dnr 2014/000660 -041 

Budget 2015 och verksamhetsplan 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Utskotten och förvaltningen har arbetat fram ett förslag till budget och 

verksamhetsplan.  

Monica Högberg och Rickard Brivald föredrar budgeten. 

Bength Andersson (S) meddelar att S-gruppen kommer att lägga fram en 

skuggbudget till kommunfullmäktiges möte. 

Beslutsunderlag 

Budget och verksamhetsplan. 

Tjänsteskrivelse den 16 oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta driftbudgeten 2015 och planen 2016-2017. 

2. Anta verksamhetsplanen 2015. 

3. Anta investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017. 

Reservation 

Bength Andersson (S), Matilda Wärenfalk (S), Ulf Magnusson (S) och 

Charlotte Barvestad (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för sin 

skuggbudget som ska presenteras på kommunfullmäktige. 

_____ 
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§ 259 Dnr 2014/000661 -042 

Upplåning 2015 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2015 ny upplåna, det vill säga 

öka kommunens skulder, med totalt 74 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2015 omsätta lån, det vill säga 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 

betalning under år 2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44 (48) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-11-11  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 260 Dnr 2014/000644 -450 

Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR 

Sammanfattning av ärendet 

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen tillsammans med KSRR:s beslut att 

införa en Direktion, innebär att KSRR:s taxor och taxeföreskrifter 2015 

måste beslutas av medlemskommunernas fullmäktige innan årsskiftet. Till 

kommunernas beredning av beslutet kan konstateras: 

 Att taxorna generellt är oförändrade sedan 2012.  

 Att några taxor har tillkommit med anledning av att matavfallsinsamling 

införs. 

 Att Oskarshamn blir ny medlem vid årsskiftet.  

Beslutsunderlag 

En beskrivning av KSRR:s verksamhet. 

Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR. 

Taxeföreskrifter 2015. 

Tjänsteskrivelse den 13 oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna KSRR:s föreslagna Renhållningstaxa för hushållsavfall år 

2015 samt Taxeföreskrifter 2015. 

_____ 
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§ 261 Dnr 2014/000643 -346 

Vattentaxa 

Sammanfattning av ärendet 

I ”Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster” beskrivs i 2 § vad som ska 

täckas av vattentaxorna: 

 anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en kostnad för att 

ordna en allmän vatten och avloppsanläggning (va), och 

 brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- och 

underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 

kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av en 

anläggningsavgift. Lag (2010:917). 

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som 

är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. Nivåerna på va-

anläggningens taxor i kommunen ser dock lite olika ut i förhållande till 

varandra, men båda kategorierna är i behov av en justering.  

Beslutsunderlag 

2014 års taxa för anläggningsavgift. 

2014 års taxa för brukningsavgift. 

Tjänsteskrivelse den 13 oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna en justering av va-taxan enligt följande: 

- Anläggningsavgiften höjs med 10 % varje år i tre år framåt, från och 

med den 1 januari 2015. 

- Brukningsavgiften höjs med 2,5 %, från och med den 1 januari 2015. 

_____ 
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§ 262 Dnr 2014/000666 -400 

Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Beslutsunderlag 

Förslag till ny taxa den 19 september 2014 med bilagor. 

Tjänsteskrivelse den 16 oktober 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta förslaget till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område. 

_____ 
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§ 263 Dnr 2012/000625 -214 

Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-16 § 252 att uppdra till 

miljö- och byggförvaltningen att upprätta planprogram för området som 

innefattas av Strandskogen och inre vattenskyddsområdet samt område norr 

om Aledal. 

Huvudsyftet med planprogrammet är att utreda framtida markanvändning i 

Strandskogen söder om Glömminge tätort. Planen ska belysa den viktiga 

vattenresurs som finns i Strandskogen och redovisa hur kommunen avser 

skydda vattentäkten. Syftet med planen är också att utreda områden för ny 

bebyggelse, skydd och hänsyn till platsens unika natur- och 

rekreationsvärden och åtgärder på vägsystemet. 

Beslutsunderlag 

Samrådsredogörelse, upprättad 2014-11-25 

Programkarta, upprättad 2012-12-18, reviderad 2014-11-25 

Beskrivning, upprättad 2012-12-18, reviderad 2014-11-25 

Behovsbedömning, upprättad 2012-12-18, reviderad 2014-11-25 

Beslut miljöbedömning, daterad 2014-11-25daterad 2014-11-25 

Tjänsteskrivelse 2014-10-09 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den 2014-11-25 upprättade samrådsredogörelsen över inkomna 

synpunkter godkänns som sin egen. 

2. De 2012-12-18 upprättade och 2014-11-25 reviderade 

programhandlingarna godkänns med tillägg att exploatering på fastighet 

Strandskogen 10:6, 10:7 begränsas till cirka 15 fastigheter. 

3. Programhandlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen utgöra 

underlag för detaljplan inom programområde. 

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48 (48) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-11-11  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

 

 

 



 

m:\protokoll\kommunstyrelsen\2014\141111\141111 närvaro.docx 
 

 

Kommunstyrelsen 
Ann-Charlott Karlsson 
ann-charlott.karlsson@morbylanga.se 

NÄRVAROLISTA 
Sida 

1(2) 

  

 

Datum 

2014-11-11 
 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

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 

Berne Klysing (FP)  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S) 

§ 229-257 
Charlotte Barvestad (-) § 258-263 X 

Bength Andersson (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) 

§ 229-254 
Roger Hedh (S) § 255-263 X 

Anne Wilks (MP) § 229-257 Eva Öberg (MP) § 258-263 X 

 

  



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2014-11-11 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Personliga ersättare Närvaro 

Monica Löfvin Rosén (C)   

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 (-) X 

Bo Blad (S)  

Roger Hedh (S)  X 

Bertil Johansson (S)  

Anders Wassbäck (V)   

Eva Öberg (MP)  X 

 


	Ärendelista
	§ 229Godkännande av dagordning
	§ 230 Val av justerare
	Kommunstyrelsens beslut

	§ 231 Samverkansavtal - IT-verksamheten
	Beslutsunderlag
	Förslag på mötet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Kommunstyrelsens beslut
	Reservation
	Protokollsanteckning
	Expedieras till:

	§ 232 Utse förvaltningschef för miljö-och byggnads-förvaltningen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 233 Ansökningar om bidrag för lokala naturvårdssatsningar (LONA)
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 234 Yttrande över granskning av kommunstyrelsens hantering av utrangerade datorer
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 235 Yttrande över JO - anmälan av X
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 236 Svar - Medborgarförslag - Omklädningshytt vid badet Mörbylånga hamn
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag på mötet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Kommunstyrelsens beslut
	Reservation
	Protokollsanteckning
	Expedieras till:

	§ 237 Svar - Medborgarförslag - Utrusta dämmet vid hamnen med god belysning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag på mötet
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 238 Remiss - avseende förordnande av begravningsombud enligt begravningslagen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 239 Kostpolicy, revidering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag på mötet
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 240 Detaljplanearbete för nybyggnation av 7-9-skola i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 241 Detaljplanearbete ny förskola i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 242 Isgärde 4:4 - Ansökan om planändring. Godkännande av samrådshandlingar. Sökanden Atina Enterprices AB (Dnr 12-1345)
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 243 Törnbotten 16:1, 5:3 samt Björnhovda 7:11 Ansökan om bygglov för att uppföra tre vindkraftverk vid Törnbotten Sökanden Eoulus Vind AB och Vingkraft AB
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 244 Törnbotten 16:1 m.fl. Miljöanmälan enligt miljöbalken Eolus Vind AB och Vingkraft AB
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Lagstöd
	Expedieras till:

	§ 245 Förfrågan borgerliga vigselförrättare
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 246 Uppföljning ekonomi och mål
	Expedieras till:

	§ 247 Meddelanden och information
	MBL-information
	Meddelanden
	Expedieras till:

	§ 248 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 249 Svar - Motion av Berne Klysing (FP) - Busshållplats vid Köpstaden i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 250 Förslag till lokal föreskrift om gaturenhållning med mera på gångbanor
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 251 Eventuellt förvärv av Eksgården i Gårdby
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ajournering
	Förslag på mötet
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 252 Ekonomiberedningens slutbetänkande 2014 - Vilka ekonomiska möjligheter har Mörbylånga kommun att svara upp mot medborgarnas krav och förväntningar över tid?
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 253 Gemensam överförmyndarverksamhet med Kalmar och Borgholms kommuner
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 254 Tillgänglighetsplan för Mörbylånga kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag på mötet
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 255 Ölands Kommunalförbund - Delårsrapport 2014 samt revisorernas granskning och utlåtande avseende delårsrapport 2014
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 256 Ändring av period för delårsbokslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 257 Utdebitering 2015
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 258 Budget 2015 och verksamhetsplan 2015
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Reservation
	Expedieras till:

	§ 259 Upplåning 2015
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 260 Renhållningstaxa för hushållsavfall år 2015 för KSRR
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 261 Vattentaxa
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 262 Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 263 Planprogram för Strandskogen 14:1 m fl
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:
	Reservation § 231.pdf
	Tillhör § 231
	Reservation mot beslut om Samverkansavtal - IT-drift med Borgholm den 11/11 2014

	Protokollsanteckning § 231.pdf
	Protokollsanteckning till § 231

	Reservation § 236.pdf
	Tillhör § 236
	Reservation mot beslutet om Medborgarförslag gällande Omklädningshytt vid badet i Mörbylånga hamn

	Protokollsanteckning § 236.pdf
	Protokollsanteckning till § 236

	141111 Votering § 231.pdf
	Kommunstyrelsen

	141111 Votering § 236.pdf
	Kommunstyrelsen

	141111 Närvaro.pdf
	Kommunstyrelsen



