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§ 94 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bength Andersson utses att justera dagens protokoll måndagen den 9 maj 

2016.  

_____ 
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§ 95 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, samt tilläggslista, godkänns som dagordning för 

sammanträdet.  

_____ 
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§ 96 Dnr 2016/000351 700 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda 

beslut (gynnande beslut som inte har verkställts under tre månader) till 

ansvarig nämnd. Rapport skickas även till Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO).  

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 31 mars 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lillemo Bennsäter 
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§ 97 Dnr 2015/000859 829 

Svar på Medborgarförslag - Utomhusgym i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att ett utomhusgym kombinerat med en 

hinderbana inrättas i Färjestaden. I förslaget framhålls särskilt att detta kan 

bli en samlingsplats för alla med möjlighet till träning och fysisk aktivitet 

oavsett kön, ålder eller nationalitet. 

Mikael Kainulainen, förslagsställare och Bengt Johansson, mark och 

exploateringschef föredrog ärendet.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommen den 11 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 april 2016.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalles. 

2. Kommunens andel av totalkostnaden finansieras med 30 000 kr från 

mark- och exploateringsverksamheten, samt med 70 000 kr från 

kommunstyrelsens konto för oförutsett. 

3. Uppdra till förvaltningen att teckna nödvändiga avtal.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mikael Kainulainen, Norra Hamnplan 3 E, 386 31 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Kultur- och näringslivssektorn 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd – kommunkansli 

För kännedom: 

Sekreteraren fvb till kommunfullmäktige 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(48) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-05-03  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 2014/000489 149 

Svar på Medborgarförslag - Torslunda försöksstation, 
utvecklas inte avvecklas 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Torslunda försöksstation ska utvecklas inte 

avvecklas genom att ekonomiskt säkra den utomhuspedagogiska verksamhet 

som bedrivs där.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 28 juli 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2014 § 117. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 april 2016. 

Inbjudan till förslagsställaren den 27 april 2016.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras, med hänvisning till att en utvärdering av 

avtalet kommer att göras under 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Magnus Fagergren, Tveta gård 104, 386 96 Färjestaden 

Andreas Lundström, Lundströmsvägen 23, 386 96 Färjestaden 

M-verksamheten, David Idermark 

För kännedom: 

Sekreteraren fvb till kommunfullmäktige 
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§ 99 Dnr 2015/000650 311 

Svar på Medborgarförslag - Att man stänger av norra 
delen av Karlevi Mjölnarväg där den möter väg 136 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås avstängning av Karlevi Mjölnarvägs norra del 

ut mot väg 136.  

Förslaget beskriver att Karlevi Mjölnarväg delvis ligger på privat mark och 

att många använder den som genomfart. Vidare finns det gott om plats att 

anlägga en vändplats för utryckningsfordon och sophämtningsbilen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 30 september 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.      

Inbjudan till förslagsställaren den 27 april 2016. 

Tillägg från förslagsställaren den 27 april 2016..  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Mörbylånga 

kommun inte är väghållare, det är Trafikverket som ska kontaktas i 

frågan.   .  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ulla Sjöberg, Karlevi 116, 386 93 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

Trafikverket, 551 91 Jönköping 

För kännedom: 

Sekreteraren fvb till kommunfullmäktige 
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§ 100 Dnr 2015/000754 536 

Svar på Medborgarförslag - Behålla och utöka 
busslinje 103 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att man behåller samt utökar busslinje 103.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.    

Inbjudan till förslagsställaren den 27 april 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) med instämmande av Eva Öberg (MP) yrkar på 

tillägg att ansvarig tjänsteman kontaktar förslagsställaren och meddelar 

beslut och vilka åtgärder som kommer att vidtagas. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag med Matilda Wärenfalks tillägg, och finner att kommunstyrelsen 

beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att kommunen 

överlämnar ärendet till huvudmannen för länstrafiken. Kommunen har 

tillsammans med KLT träffat boende i Vickleby.   

2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att kontakta förslagsställaren och 

meddela beslut och vilka åtgärder som kommer att vidtagas. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering, fvb förslagsställaren 

Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar 

Kalmar läns Trafik, Box 54, 579 22 Högsby 

För kännedom: 

Sekreteraren fvb till kommunfullmäktige 
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§ 101 Dnr 2015/000840 312 

Svar på Medborgarförslag - Sätt upp belysning på 
gång- och cykelbanan från Joels väg till Brovägen 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun ska se till att 

belysning på gång- och cykelbanan från Joels väg till Brovägen, sätts upp.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 december 2015.  

Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Inbjudan till förslagsställaren den 27 april 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Mörbylånga 

kommun har för avsikt att göra en bedömning om behovet av belysning 

på gång- och cykelbanan från Joels väg och Brovägen, då övertagandet 

av belysningen i Färjestaden sker.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kerstin Petersson, Dragongränd 17, 386 33 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren fvb till kommunfullmäktige 
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§ 102 Dnr 2016/000451 106 

Medlemsavgifter till Samordningsförbundet 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundets intäkter styrs av Försäkringskassans tilldelning av 

statens medel till förbundet. Kommunerna svarar tillsammans för en 

fjärdedel, vilket fördelas utifrån antalet invånare i respektive kommun. 

Försäkringskassan har i skrivelse begärt besked från samordningsförbundet 

om vad berörda kommuner och landsting planerar att avsätta för respektive 

samordningsförbund för 2017.  

Under en ägardialog överenskoms att ledningen för landstinget och samtliga 

kommuner skulle tillskrivas för ett besked om vilken nivå på finansiering 

som medlemmarna kan tänka sig utifrån förbundets planerade utgifter för 

2017.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Samordningsförbundet Kalmar län, daterad den 25 april 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 april 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. En ändring av medlemsavgiftens nivå för 2016 (190 707 SEK) till nivå 

benämnd 14 mnkr (214 684 SEK) godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet i Kalmar län, Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 103 Dnr 2016/000438 102 

Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter Carina 
Adolfsson Elgestam (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som ledamot i kommunledningsutskottet 

från och med den 1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter 

Carina Adolfsson Elgestam (S). 

2. Utse Veronika Hildingsson (S) som ersättare i kommunledningsutskottet 

från och med den 1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter 

Matilda Wärenfalk (S)  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Veronika Hildingsson 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 
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§ 104 Dnr 2016/000439 102 

Val av 2:e vice ordförande i kommunledningsutskottet 
efter Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som 2:e vice ordförande i kommun-

ledningsutskottet från och med den 1 maj 2016 till och med 

mandatperiodens utgång, efter Carina Adolfsson Elgestam (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 
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§ 105 Dnr 2016/000440 102 

Val av företrädare i Kunskapsnavets styrelse efter 
Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som företrädare i Kunskapsnavet från och 

med den 1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter Carina 

Adolfsson Elgestam (S).         

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Styrelsen för vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylångas och Torsås, Kalmar 

kommun, Box 611, 391 26 Kalmar 

Matilda Wärenfalk 

Walda 
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§ 106 Dnr 2016/000417 104 

Matilda Wärenfalk (S) - Avsägelse av politiska uppdrag i 
barn- och ungdomsutskottet, sociala utskottet, barn-
panelen och ungdomsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Matilda Wärenfalk (S) har avsagt sin sina uppdrag i barn och ungdoms-

utskottet, sociala utskottet, barnpanelen och ungdomsrådet från och med den 

1 maj 2016.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Verksamhetsstöd - Personal 
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§ 107 Dnr 2016/000441 102 

Val av ledamot i barn och ungdomsutskottet från och 
med 1 maj 2016 efter Matilda Wärenfalk (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Stig Salebäck (S) som ledamot i barn och ungdomsutskottet från 

och med den 1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter 

Matilda Wärenfalk (S) 

2. Utse Kristina Sjöström (S) som ersättare i barn och ungdomsutskottet 

från och med den 1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter 

Matilda Wärenfalk (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck 

Kristina Sjöström 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 
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§ 108 Dnr 2016/000442 102 

Val av 2:e vice ordförande i barn och ungdomsutskottet 
efter Matilda Wärenfalk (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Stig Salebäck (S) som 2:e vice ordförande i barn och ungdoms-

utskottet från och med den 1 maj 2016 till och med mandatperiodens 

utgång, efter Matilda Wärenfalk (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 
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§ 109 Dnr 2016/000443 102 

Val av ledamot i barnpanelen efter Matilda 
Wärenfalk  (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Stig Salebäck (S) som ledamot i barnpanelen från och med den 

1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter Matilda 

Wärenfalk (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(48) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-05-03  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110 Dnr 2016/000444 102 

Val av vice ordförande i barnpanelen efter Matilda 
Wärenfalk (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

Utse Stig Salebäck (S) som 2:e vice ordförande i barnpanelen från och med 

den 1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter Matilda 

Wärenfalk (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 
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§ 111 Dnr 2016/000445 102 

Val av ledamot i ungdomsrådet efter Matilda 
Wärenfalk (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Stig Salebäck (S) som ledamot i ungdomsrådet från och med den 

1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter Matilda 

Wärenfalk (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 
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§ 112 Dnr 2016/000446 102 

Val av vice ordförande i ungdomsrådet efter Matilda 
Wärenfalk (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Stig Salebäck (S) som 2:e vice ordförande i ungdomsrådet från och 

med den 1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter Matilda 

Wärenfalk (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 
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§ 113 Dnr 2016/000447 102 

Val av ledamot i sociala utskottet efter Matilda 
Wärenfalk (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Veronika Hildingsson (S) som ledamot i sociala utskottet från och 

med den 1 maj 2016 till och med mandatperiodens utgång, efter Matilda 

Wärenfalk (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Veronika Hildingsson 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 
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§ 114 Dnr 2016/000448 102 

Val av 2:e vice ordförande i sociala utskottet efter 
Matilda Wärenfalk (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Veronika Hildingsson (S) som 2:e vice ordförande i sociala 

utskottet från och med den 1 maj 2016, efter Matilda Wärenfalk (S).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Veronika Hildingsson 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 

Hemsidan 
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§ 115 Dnr 2016/000002 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 15 februari 2016 och den 21 

mars 2016. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 24 mars 2016 och den 20 april 

2016. 

Sociala utskottets protokoll från den 13 april 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 16:14 - 16:21 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 116 Dnr 2016/000003 105 

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 20 april 2016.    

Rapport sjukfrånvaro 

Ann Willsund, sektionschef informerade om sjukfrånvaron i M-verk-

samheten och som även delades ut till kommunstyrelsen. 

Linje 104 från Skogsby till Vickleby 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef informerade om nuläget och 

ett nytt förslag som kan gälla från och med den 22 augusti 2016. 

Informationen mailas till kommunstyrelsen.  

Hastighet på Ölandsbron 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef informerade att Trafikverket 

har planer på att sänka hastigheten från 90 km/tim till 80 km/tim. Skrivelse 

kommer att skickas till Trafikverket om att behålla 90 km/tim.   

Gymnasieförbundet 

Matilda Wärenfalk (S) informerade från senaste styrelsemötet om språk-

introduktion där två nya grupper startar och i och med det så står inga 

nyanlända i kö. Totalt 391 elever är inskrivna i förbundet. 

Vidare informerade hon att förbundschefen är inbjuden till kommun-

styrelsens möte den 6 september 2016 klockan 9.00. 

Vattensituationen 

Niclas Beermann, teknisk chef informerade om att vattennivåerna är 

rekordlåga och att vi har en allvarlig kris. Information till alla abonnenter 

håller vi på att ta fram. Vi jobbar intensivt med att hitta lösningar.  

_____ 
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§ 117 Dnr 2014/000290 512 

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

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås ändring av den norra utfarten från Eriksöre till 

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

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 8 maj 2014. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Mörbylånga 

kommun ej är väghållare. Eriksöre-Karlevi vägsamfällighet ansöker hos 

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

ändring av utfart kan delfinanseras med hjälp av det årliga driftsbidraget 

från Trafikverket. 

2. Beslutet ska även delges Trafikverket.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr 2014/000772 736 

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

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en tillfällig beredning ska tillsättas för att 

utreda hur färdtjänsten kan återtas till kommunen. I medborgarförslaget 

hänvisas också till en tidigare motion med yrkandet att Mörbylånga kommun 

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

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 november 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2016 § 15. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det återtagande av 

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

bedömas som ekonomiskt försvarbart.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 119 Dnr 2015/000846 816 

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

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att fritidsgården Zokker ska vara öppen för alla 

åldrar även för de som är över 17 år.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 december 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 21 december 201 § 210. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås, med hänvisning till att genomlysningen av 

fritidsgårdsverksamheten visade att de yngre inte ville besöka fritids-

gården just på grund av flertalet äldre besökare.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 120 Dnr 2014/000592 735 

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

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun tillsätter en utredning 

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

kommunen ska vara förberedd och inte behöva fatta beslut i en akut 

situation.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 september 2014.    

Kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2014, § 123. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2016. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 14 april 2016. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad, med hänvisning till budgetbeslut om 

ytterligare 16 platser för särskilt boende för äldre i Färjestaden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 121 Dnr 2014/000612 268 

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

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen undersöker möjligheten att i Mörbylånga 

samhälle och i Färjestaden upplåta mark för lägenhetsinnehavare att kunna 

odla egenproducerad mat nära sin bostad.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 24 september 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

stadsodling utpekat för Mörbylånga tätort. För Färjestaden pågår arbete 

med att utreda lämpliga platser.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(48) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-05-03  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 122 Dnr 2014/000647 040 

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

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att samordning av två stora byggprojekt i Färjestaden 

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

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

2018.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 15 oktober 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2014 § 156. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till svårigheten att tidsmässigt 

få ihop en samordning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 123 Dnr 2015/000397 602 

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

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en utredning tillsätts för att undersöka möjligheterna 

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

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 16 juni 2015. 

Tjänsteskrivelse, den 1 april 2016.  

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

för att särskilda utbildningslinjer ska inrättas utöver de enstaka kurser 

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

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

kommun själv kan fatta beslut om, nämligen grundskolan.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(48) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-05-03  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 2015/000732 005 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

satsningen samt att behovet av kompetensutveckling hos lärarna inventeras.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 oktober 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut daterat den 17 november 2015 § 184.  

Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

F-9, där 1:1-satsningen för årskurs 4-9 ingår håller på att utarbetas. IKT-

planen beräknas träda ikraft höstterminen 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 125 Dnr 2015/000785 609 

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

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun inför 2017 budgeterar för en 

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

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

smörgås i samband med utedagar som förekommer regelbundet.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 november 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2015 § 184. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 mars 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

erbjuder under en dag ska räcka för varje elev. 

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

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

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

aktiviteter utifrån budget.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 126 Dnr 2016/000215 349 

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

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att 

kommunen inte ska bevilja fler bygglov samt stoppa de pågående 

detaljplaner som skulle möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande. Skälet för 

åtgärderna är enligt motionären den vattenbrist som råder på Öland.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 23 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

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

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

enligt med allmänna förvaltningsrättsliga principer att i förväg bestämma 

utgången av ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild utan att ha 

prövat ärendena i sak.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 127 Dnr 2015/000825 003 

Reglemente för den interna kontrollen 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns reglemente för den interna kontrollen antogs av 

kommunfullmäktige den 13 december 2004. Vid en aktualitetsprövning har 

det framgått att reglementet behöver revideras. Förvaltningen har tagit fram 

ett förslag till nytt reglemente för den interna kontrollen.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för den interna kontrollen antagen av fullmäktige den 

13 december 2004 § 148. 

Förslag till nytt reglemente för den interna kontrollen. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 128 Dnr 2016/000313 280 

Reviderat förvaltningsavtal för fastighetsförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

Mellan kommunen och Mörbylånga Bostads AB finns ett tidigare 

förvaltningsavtal. Avtalsskrivningen har reviderats. Den reviderade 

avtalsskrivningen med dess bilagor gäller fram till och med den 31 december 

2018.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningsavtal 

Gränsdragningslista 

Objekts-/fastighetslista 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2016. Kommunledningsutskottets 

förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna förslag till förvaltningsavtal att gälla från och med den 4 maj 

2016. 

2. Behöriga firmatecknare för kommunen undertecknar förvaltningsavtalet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Ledningsgruppen 

Avtalsregister 
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§ 129 Dnr 2016/000358 042 

Samordningsförbundets årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 

2015 till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet i Kalmar län godkänns.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 130 Dnr 2016/000373 042 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Godkännande av 
årsredovisning 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2015 

till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 april 2016. 

Revisionsberättelse med granskningsrapport, inkommen den 13 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2015 för Kalmarsunds Gymnasieförbund godkänns.  

_____ 
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§ 131 Dnr 2016/000387 184 

Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett godkännande av Årsredovisning 2015 för Ölands 

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

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Ölands Kommunalförbund 2015. 

Förbundsdirektionen § 11, den 14 mars 2016 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning för Ölands Kommunalförbund 2015 godkänns.  

_____ 
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§ 132 Dnr 2016/000410 106 

Samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum 

Sammanfattning av ärendet 

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

gällande fysiska arkiv pågått sedan år 2014.  

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

tinget, länsstyrelsen och Kalmar Folkrörelsearkiv. Idag förs fortsatta samtal 

mellan länsstyrelsen, folkrörelsearkivet och kommunerna Borgholm, 

Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås.  

Möjliga samverkansformer för kommunerna är kommunalförbund, 

gemensam nämnd eller avtal. Ett gemensamt Arkivcentrum ska använda 

moderna tekniska lösningar, t.ex. vid utlämnande av handlingar.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse Ställningstagande om bildande av gemensamt Arkivcentrum 

inkommen den 21 april, med bilagor.  

Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun förbinder sig att erlägga en årskostnad enligt 

beräknad ekonomisk kalkyl uppgående till 452 433 SEK med en 

marginal på plus minus 10 procent. 

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

gemensam nämnd för ett Arkivcentrum.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(48) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-05-03  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 2016/000455 341 

Tilläggsanslag för minskat marknadsvärde i Södra 
Möckleby vattenskyddsområde 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 16 juni 2015 § 103 beslutat om 

skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden i Södra Möckleby med flera 

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

marknadsvärdeminskning. För att kunna hantera frågan om ersättning begär 

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

användas av Teknisk affärsverksamhet för att hantera uppkomna krav på 

ersättning.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2015 § 103. 

Promemoria, daterad den 20 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 april 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag för 2016 med 

1 600 000 kronor beviljas för att teknisk affärsverksamhet ska kunna 

betala ut ersättning till fastighetsägare i det primära vattenskyddsområdet 

i Södra Möckleby, vars markanvändning avsevärt påverkas av beslutade 

skyddsföreskrifter.  

_____ 
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§ 134 Dnr 8844  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretessärende 
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§ 135 Dnr 8845  

Ansökan om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § 
föräldrabalken 

Sekretessärende 
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§ 136 Dnr 21942  

Utredning om faderskap 

Sekretessärende 
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§ 137 Dnr 6678  

Utredning om faderskap 

Sekretessärende 

 

 



 

m:\protokoll\kommunstyrelsen\2016\160503\160503 närvaro.docx 
 

 

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

NÄRVAROLISTA 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum  

 

 

2016-05-03 
 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)   

Eva Folkesdotter-Paradis (M) §§ 94-133 Carl Dahlin (M) §§ 134-137  

Ulrik Brandén (M)   

Agneta Stjärnlöf (M)   

Anna-Kajsa Arnesson (C)   

Monika Löfvin Rosén (C) Gunilla Karlsson (C)  

Eva Öberg (MP)   

Matilda Wärenfalk (S)   

Bength Andersson (S)   

Roger Hedh (S)   

Kristina Sjöström (S)   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Veronika Hildingsson (S)  

Anne Oskarsson (SD)   

 

  



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

 
 

 
Sida 

2(2) 
   2016-05-03 

 

Personliga ersättare Närvaro 

Jeanette Lindh (KD) X 

Carl Dahlin (M)  §§ 94-133, ej tjänstgörande (X) 

Sven Stensson (M)   -- 

Sebastian Hallén (L) X 

Gunilla Karlsson (C) (X) 

Marcus Johansson Persson (C)  -- 

Johan P Hammarstedt (MP) -- 

Ulf Magnusson (S) X 

Kurt Arvidsson (S) X 

Bo Blad (S)   §§ 94-133 X 

Stig Salebäck (S) -- 

Veronika Hildingsson (S) (X) 

Curt Ekvall (SD) X 

 


	Ärendelista
	§ 94 Val av justerare
	Kommunstyrelsens beslut

	§ 95 Godkännande av dagordning
	Kommunstyrelsens beslut

	§ 96 Rapportering av ej verkställda beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 97 Svar på Medborgarförslag - Utomhusgym i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 98 Svar på Medborgarförslag - Torslunda försöksstation, utvecklas inte avvecklas
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 99 Svar på Medborgarförslag - Att man stänger av norra delen av Karlevi Mjölnarväg där den möter väg 136
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 100 Svar på Medborgarförslag - Behålla och utöka busslinje 103
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 101 Svar på Medborgarförslag - Sätt upp belysning på gång- och cykelbanan från Joels väg till Brovägen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 102 Medlemsavgifter till Samordningsförbundet 2017
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 103 Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter Carina Adolfsson Elgestam (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 104 Val av 2:e vice ordförande i kommunledningsutskottet efter Carina Adolfsson Elgestam (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 105 Val av företrädare i Kunskapsnavets styrelse efter Carina Adolfsson Elgestam (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 106 Matilda Wärenfalk (S) - Avsägelse av politiska uppdrag i barn- och ungdomsutskottet, sociala utskottet, barn-panelen och ungdomsrådet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 107 Val av ledamot i barn och ungdomsutskottet från och med 1 maj 2016 efter Matilda Wärenfalk (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 108 Val av 2:e vice ordförande i barn och ungdomsutskottet efter Matilda Wärenfalk (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 109  Val av ledamot i barnpanelen efter Matilda Wärenfalk  (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 110 Val av vice ordförande i barnpanelen efter Matilda Wärenfalk (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 111 Val av ledamot i ungdomsrådet efter Matilda Wärenfalk (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 112 Val av vice ordförande i ungdomsrådet efter Matilda Wärenfalk (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 113 Val av ledamot i sociala utskottet efter Matilda Wärenfalk (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 114 Val av 2:e vice ordförande i sociala utskottet efter Matilda Wärenfalk (S)
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 115 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut

	§ 116 Meddelanden och information
	MBL-information
	Meddelanden
	Rapport sjukfrånvaro
	Linje 104 från Skogsby till Vickleby
	Hastighet på Ölandsbron
	Gymnasieförbundet
	Vattensituationen

	§ 117 Svar på Medborgarförslag - Ändra norra utfarten från Eriksöre till väg 136
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 118 Svar på Medborgarförslag - Tillsätta en beredning för att återta färdtjänsten till vår kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 119 Svar på Medborgarförslag - Vi vill att fritidsgården i Mörbylånga ska vara öppen för alla åldrar
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 120 Svar på Motion av Carl-Henrik Gadeberg (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - Ytterligare ett särskilt boende för äldre i Mörbylånga kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 121 Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - Om att anlägga och erbjuda odlingslotter för lägenhetsboende
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 122  Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) - om ekonomiska vinster vid samordning av byggandet av ny förskola och 7-9 skola i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 123 Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Starta högstadie-, gymnasie- och universitetslinje med inriktning på ornitologi
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 124 Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) och Bo Blad (S) - Ta fram en IT-strategi för 1:1-satsningen i Mörbylånga kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 125 Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) - Avgiftsfri skola
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 126 Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Inte bevilja fler bygglov samt stoppa samtliga detaljplaner med bostadsbebyggelse med anledning av den akuta vattenbristen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 127 Reglemente för den interna kontrollen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 128 Reviderat förvaltningsavtal för fastighetsförvaltningen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 129 Samordningsförbundets årsredovisning och revisionsberättelse för 2015
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 130 Kalmarsunds Gymnasieförbund - Godkännande av årsredovisning 2015
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 131 Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2015
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 132 Samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 133 Tilläggsanslag för minskat marknadsvärde i Södra Möckleby vattenskyddsområde
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 134 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare
	Sekretessärende

	§ 135 Ansökan om vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § föräldrabalken
	Sekretessärende

	§ 136 Utredning om faderskap
	Sekretessärende

	§ 137 Utredning om faderskap
	Sekretessärende
	160503 Närvaro.pdf
	Kommunstyrelsen



