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§ 190 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Anna-Kajsa Arnesson att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 191 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet.  

_____ 
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§ 192 Dnr 2016/000582 860 

Begäran om yttrande angående regional strategi - 
Hälsa & Kultur 

Sammanfattning av ärendet 

Landstingets kulturnämnd har begärt Mörbylånga kommuns yttrande över 

den regionala strategin för området hälsa & kultur. Strategin ska fungera som 

en överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget i arbetet med 

att bygga en gemensam plattform för hälso- och kulturarbetet i Kalmar län.    

Beslutsunderlag 

Remissunderlag, Regional strategi för Hälsa och Kultur i Hälsolänet Kalmar, 

daterad den 14 april 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 augusti 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mörbylånga kommun ställer sig bakom den regionala strategin för hälsa 

och kultur i hälsolänet Kalmar, men vill ändå lämna följande synpunkter: 

I likhet med Kulturplan Kalmar län 2015-2017 anser Mörbylånga 

kommun att det är viktigt att kulturens egenvärde inte glöms bort. 

Kommunstyrelsen delar M-verksamhetens uppfattning att det är viktigt 

att strategin lyfter fram kulturens roll i ett brett spektrum och tydligt 

riktar sig både mot hälsa och folkhälsa och att man inte fokuserar för 

mycket på äldreomsorgen utan även mot det övergripande hälso-

främjande arbetet samt mot personer med funktionsnedsättning och 

nyanlända.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar 

Ledningsgruppen 

Kultur- och näringslivssektorn 

M-verksamheten§ 
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§ 193 Dnr 2016/000604 252 

Förslag att kommunen köper bostadsrätter av BRF 
Södra Bruket 

Sammanfattning av ärendet 

Bostadsrättsföreningen Södrabruket önskar att kommunen ska köpa ett antal 

lägenheter i föreningens fastigheter. Behovet av underhåll och reparationer 

är stort och föreningen saknar idag pengar för de åtgärder som behöver 

vidtas. En försäljning av lägenheterna skulle göra att föreningen får resurser 

till att genomföra de arbeten som behövs.    

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad den 31 maj 2016, med bilagor. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 juli 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mörbylånga kommun köper inte några lägenheter i bostadsrätts-

föreningen Södrabruket med hänvisning till att kommunen normalt inte 

äger och hyr ut lägenheter annat än genom sitt bostadsbolag. Dessutom 

måste kommunen prioritera de kostnader som krävs för att hantera 

vattenfrågan.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Solweig Bejerstrand, Alunbruksgatan 8 C, 386 63 Degerhamn 

M-verksamheten 

Mörbylånga Bostads AB 
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§ 194 Dnr 2016/000299 003 

Riktlinje för framtagande av styrdokument 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till riktlinjer för framtagande av styrdokument har lämnats av 

förvaltningen för beslut av kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Förslag till Riktlinjer för framtagande av styrdokument, daterad den 25 juli 

2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 juli 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till Riktlinjer för framtagande av styrdokument antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Kommunchef 

Sektionschefer 

Verksamhetsområdeschefer 

Förvaltningschefer 
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§ 195 Dnr 2016/000605 004 

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för 
teknisk affärsverksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Dokumenthanteringsplanen för dåvarande Tekniska nämnden har ändrats då 

man gjorde en omorganisation inom kommunen 2011. Tekniska frågor 

bereddes av samhällsbyggnadsutskottet fram till år 2013/2014, då ytterligare 

en ny organisationsförändring genomfördes.  Med anledning av detta har 

Teknisk affärsverksamhet tagit fram en ny dokumenthanteringsplan samt en 

arkivbeskrivning för att täcka de verksamheter som den omfattas av idag.  

Beslutsunderlag 

Arkivbeskrivning för Teknisk affärsverksamhet, daterad den 13 juni 2016. 

Dokumenthanteringsplan för Teknisk affärsverksamhet, daterad den 13 juni 

2016. Tjänsteskrivelse, daterad den 22 juli 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för teknisk affärsverk-

samhet fastställs. 

2. Dokumenthanteringsplan ersätter tidigare dokumenthanteringsplan, 

daterad den 1 januari 1998.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Kommunarkivet 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.40-10.00 
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§ 196 Dnr 2015/000714 829 

Svar på Medborgarförslag - Att man sätter upp en 
cykelramp i närheten av Zokker 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en cykelramp sätts upp i närheten av 

fritidsgården Zokker i Mörbylånga. 

Liam Gustafsson, förslagsställare berättade om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 oktober 2015.  

Kommunfullmäktige § 181/2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 juni 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2016. 

Inbjudan daterad den 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att förändringen som 

görs på befintlig ramp gör det möjligt för både cykel- och skateåkning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Liam Gustafsson, Prästgatan 13, 386 50 Mörbylånga 

Ann Willsund, M-verksamheten 

Eleonor Rosenqvist 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 197 Dnr 2016/000168 331 

Svar på Medborgarförslag - Scen i hamnen i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en mindre scen uppförs i Färjestadens 

hamn. Scenen skulle enligt förslaget, kunna placeras på samma plats som där 

det under föregående skördefestarrangemang monterades upp en scen   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 11 februari 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut § 42. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Inbjudan daterad den 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med uppdrag till kultur- och närings-

livssektorn att utreda förutsättningarna för en mindre scen i Färjestadens 

hamnområde.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Per Uddling, Solvägen 19, 386 31 Färjestaden 

Kultur- och näringslivssektorn 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 198 Dnr 2016/000316 512 

Svar på Medborgarförslag - Sänkt hastighet från 50 km 
till 30 km på Björnhovdagatan/Gärdesvägen 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en hastighetsänkning från 50 km/h till 30 km/h 

på Björnhovdagatan och Gärdesvägen.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 21 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges § 67. 

Tjänsteskrivelse, den 22 juli 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Inbjudan daterad den 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att ansökan om hastig-

hetsändring görs hos Länsstyrelsen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar 

Stefan Johansson, Björnhovdagatan 22, 386 35 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 199 Dnr 2016/000349 339 

Svar på Medborgarförslag - Ta ner tallarna vid 
Trollhättevägen med anledning av att fåglarna stör de 
boende i området 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen bör låta fälla tallarna söder om 

kommunhuset på Trollhättevägen i Mörbylånga. Tallarna utnyttjas som 

boträd av en större mängd råkor, vilket enligt medborgarförslaget medför 

sanitära olägenheter för bland andra boende längs Trollhättevägen. 

Pär Brisvall, förslagsställaren informerade om sitt förslag, samt att ljudnivån, 

när det är som värst, ligger mellan 93-100 dB. Förslagsvis kan de sex första 

tallarna tas bort så råkorna kommer längre från de boende på Trollhätte-

vägen.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 30 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges § 68. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juni 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Inbjudan daterad den 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att detta inte styrker att det 

är fråga om en sanitär olägenhet enligt miljöbalken.  

2. Upplysa förslagsställaren om möjligheten att lämna en anmälan om 

olägenhet till miljö- och byggnadsförvaltningen. 

3. Uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att komma med förslag på 

lösning av olägenheten med störande fåglar, inledningsvis Råkor.   

_____ 
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Expedieras till: 

Pär Brisvall, Trollhättevägen 9, 386 51 Mörbylånga 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Miljö och byggnadsnämnden 

Roland Nanberg 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 200 Dnr 2016/000427 346 

Svar på Medborgarförslag - Gör vattenfakturan 
begriplig och informativ 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunens faktura gällande vattenför-

brukning ska göras mer begriplig och informativ. En enkel och pedagogisk 

faktura bidrar till att öka konsumenternas medvetenhet gällande den egna 

vattenförbrukningen.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 25 april 2016. 

Kommunfullmäktiges § 117. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016. 

Inbjudan daterad den 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det redan pågår en 

prövning om vattenfakturan på olika sätt ska kunna förbättras.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sigrid Fredriksson, Lerbogatan 7, 386 31 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 201 Dnr 2016/000495 820 

Svar på Medborgarförslag - Hundrastgård vid Dämmet i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att det uppförs en hundrastgård vid ”Dämmet” 

i Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat den 10 maj 2016. 

Kommunfullmäktiges § 119. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 juli 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Inbjudan daterad den 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att det redan 

pågår ett arbete med syftet att lösa material- och skötselfrågor för en 

blivande hundrastgård vid Dämmet i Färjestaden.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kristin Nyberg nyberg.k@telia.com  

Teknisk affärsverksamhet 

Kultur- och näringslivssektorn 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Marie-Christine Svensson 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 

 

 

mailto:nyberg.k@telia.com
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§ 202 Dnr 2016/000528 343 

Svar på Medborgarförslag - Vatten, vatten - Öland - lär 
av Aruba 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska följa exempel från ön 

Aruba, en av de så kallade ABC-öarna i Västindien och bygga en anläggning 

för att avsalta och rena havsvatten.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 13 maj 2016. 

Kommunfullmäktiges § 156. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Inbjudan daterad den 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att Mörbylånga 

kommun redan har planer på att uppföra ett avsaltningsverk.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Satu Kärnä, Norregårdsgatan 11, 386 93 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 203 Dnr 2016/000590 816 

Svar på Medborgarförslag - Helgöppet, lördag eller 
söndag på Fritte Södra Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att fritidsgården Fritte i Södra Möckleby håller 

helgöppet, lördag eller söndag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 30 maj 2016.  

Kommunfullmäktige § 159/2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 juni 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2016. 

Inbjudan daterad den 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att den mobila fritids-

gårdsverksamheten kommer att vara igång på lördagar från och med 

höstterminen 2016. Då kommer fritidsgården Fritte i Södra Möckleby att 

få besök vid några tillfällen under terminen precis som övriga fritids-

gårdar i kommunen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

William Nordborg, Kyrkvägen 8, 386 63 Degerhamn 

Ann Willsund 

Eleonor Rosenqvist 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 204 Dnr 2016/000608 311 

Svar på Medborgarförslag - Önskan om farthinder på 
Granitvägen och att man stänger av korsningen Granit-
vägen/Smaragdvägen 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att korsningen Granitvägen/Smaragdvägen 

stängs av för att därmed göra Smaragdvägen till återvändsgränd. Ett fart-

hinder bör enligt förslaget också anläggas på Granitvägen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 1 juni 2016. 

Kommunfullmäktige § 160. 

Tjänsteskrivelse, den 22 juli 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016. 

Inbjudan daterad den 29 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte ser 

något behov av ytterligare ett farthinder på Granitvägen.  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda behov och utformning av farthinder 

utanför Hälsocentralen.        

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Karin Olofsson, Safirvägen 10, 386 34 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 205 Dnr 2016/000002 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 14 april, 9 juni och 23 augusti 

2016. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 23 maj, 13 juni och 

22 augusti 2016. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 24 augusti 2016. 

Sociala utskottets protokoll från den 17 augusti 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 16:32. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 206 Dnr 2016/000003 105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Joachim Håkansson, förbundschef och Carina Cerafiani, ekonomichef infor-

merade om kort om Gymnasieförbundet från bildandet år 1995 fram till nu. 

Ekonomisk rapport 

Rickard Brivald, ekonomichef informerade om preliminärt utfall per den 

31 juli 2016. 

Handlingsplan för natur-, fritid- och idrottsstrategi 

Martin Hedenmo, kultur och näringslivschef, Helen Wåhlstrand-Persson, natur och 

fritidsutvecklare och Lena Petersén, fritidskonsulent presenterade utkast till 

handlingsplan.  

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 30 augusti 2016. 

_____ 
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§ 207 Dnr 2015/000723 012 

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) – 
4 % ökad digital effektivisering i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att förvaltningarna lämnar en redovisning över hur de 

kommunala verksamheterna skulle kunna effektiviseras med hjälp av digital 

teknik.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 oktober 2015. 

Beslut om beredning, daterat den 20 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunens pågående 

arbete med att i ökande utsträckning utnyttja digital teknik för effektivare 

verksamhetslösningar, avspeglas i gällande målformuleringar och i de 

verksamhetsredovisningar som på olika sätt kontinuerligt görs.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 208 Dnr 2016/000272 624 

Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Utreda hur de 
kommunala skolorna arbetar förebyggande för att 
förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att lämplig beredning får i uppdrag att utreda hur 

skolornas rektorer arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av 

smittsamma sjukdomar.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 8 mars 2016. 

Kommunfullmäktige § 50/2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 juni 2016.  

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2016.       

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås, med hänvisning till att det inte är rektor som har 

ansvaret för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar utan 

ansvaret ligger på landstinget. Elevhälsan träffar alla barn i grundskolan 

och arbetar efter skollagens regelverk.    

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 209 Dnr 2016/000362 346 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Ny differentierad 
vattentaxa för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en differentierad vattentaxa införs, så att taxan blir 

olika för åretruntboende som är skrivna i kommunen och för fritidsboende. 

Förslaget har sin grund i den vattenbrist som råder i kommunen och syftet är 

att vattnet i första hand ska användas av de som bor i kommunen året runt.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 1 april 2016. 

Beslut om beredning, daterat den 13 april 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 juli 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås, med hänvisning till att det skulle strida mot likställig-

hetsprincipen i kommunallagen med en vattentaxa som är differentierad 

enligt förslaget i motionen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.50-12.45 
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k§ 210 Dnr 2016/000374 820 

Natur-, fritid-, och idrottsstrategi för Mörbylånga 
kommun 2016-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Av kultur- och näringslivssektorns verksamhetsplan för år 2014, framgick att 

ett strategidokument för områdena natur och fritid skulle utarbetas.  I en 

motion från 2015 väcktes också frågan om behovet av en särskild 

idrottstrategi. I förvaltningens yttrande över motionen framgår att även 

området idrott ska ingå i strategin, vilket också kommunfullmäktige ställde 

sig bakom i ett beslut från den 22 september 2015.    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2015 § 126. 

Mål- och strategiutredning, daterad den 8 april 2016. 

Förslag till natur-, fritid och idrottsstrategi, daterad den 2 juni 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.       

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under rubriken Mål och delmål, första punkten ändras till "Kommunen 

ska alltid vara och uppfattas som nyskapande och innovativ i sitt arbets-

sätt." 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2. Natur-, fritid-, och idrottsstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025 

antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 211 Dnr 2016/000452 291 

Planering av nybyggnation av kommunal högstadie-
skola i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid mötet 2016-06-21 med 

önskemål om förtydliganden och belysning av konsekvenser.   

David Idermark, verksamhetsområdeschef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2011, § 197. 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2013, § 205. 

Utredning, daterad den 9 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016. 

Kommunstyrelsens § 151/2016 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 21 juni 2016, § 162. (återremiss). 

Tillägg till tjänsteskrivelse med bilaga, daterad den 15 augusti 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 augusti 2016.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 14.00-14.08 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anna-Kajsa Arnesson (C), med instämmande av Anne Oscarsson (SD), 

yrkar på att punkt 3 i utskottets förslag byts ut till ”kommunstyrelsen får i 

uppdrag att ta fram en förstudie som ska innehålla byggnation i egen regi 

och extern byggnation för den nya skolan. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag punkt 1, 2 och 4 och finner att styrelsen beslutar detsamma. 

Vidare ställer ordföranden Anna-Kajsa Arnessons yrkande mot utskottets 

punkt 3 och finner att styrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag punkt 3. 

Nej-röst för Anna-Kajsa Arnessons yrkande. 
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Omröstningsresultat 

9 ja-röster och 4 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utredningen om en ny högstadieskola inklusive tillägg godkänns. 

2. Mörbylånga kommun bygger inte skolan i egen regi utan träffar avtal 

med annan aktör om att bygga en skola som kommunen sedan kan hyra. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kravspecifikation för den 

nya skolan. 

4. Högstadieskolan byggs för fyra parallellklasser.  

Reservation 

Anna-Kajsa Arnesson (C), Monika Löfvin-Rosén (C), Eva Öberg (MP) och 

Anne Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)   X  

Monika Löfvin Rosén (C)   X  

Eva Öberg (MP)   X  

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Bength Andersson (S)  X   

Roger Hedh (S)  X   

Kristina Sjöström (S)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Oscarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  9 4  

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-09-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 212 Dnr 2016/000715 700 

Förslag om överflytt av socialjouren till Kalmar i 
samverkan med Borgholm, Torsås, Emmaboda, Nybro 
samt Karlskrona kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har sedan ett antal år tillbaka en socialjour som är 

delad mellan socialsekreterare och ordförande i sociala utskottet. Ordförande 

har jour måndag kväll till och med fredag morgon och en socialsekreterare 

fredag eftermiddag till och med måndag morgon. Kostnaderna för jouren 

uppgick 2015 till 270 000 kronor. Efter en jourhelg så har arbetstagaren 

enligt arbetstidslagen en fridag vilket innebär åtta timmars förlorad arbetstid 

per vecka. Den dagen erhåller medarbetare full lön enligt vårt avtal. Kostna-

den för detta uppgår till cirka 100 000 kronor per år. 

Kalmar kommun har nu ställt frågan till bland annat Mörbylånga om vi vill 

ansluta oss till Sydostjouren. Sydostjouren kommer att bemannas av två 

socialsekreterare kvällar, nätter och helger. Kostnaden för Mörbylångas del 

är i förslaget 418 000 kronor.          

Ann Willsund, sektionschef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Rapport med förslag om samverkan av socialjour. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juli 2016.    

Vård- och omsorgsutskottets § 48/2016 (återremiss). 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 augusti 2016. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 30 augusti 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Gunilla Karlsson (C), med instämmande av Carl Dahlin (M), yrkar bifall till 

utskottets förslag. 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V), med instämmande av Matilda Wärenfalk (S) 

och Roger Hedh (S), yrkar på återremiss för ett tydliggörande av vilka 

kommuner som ingår, samt de faktiska förutsättningarna och ekonomi. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde eller vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras 

idag. 
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Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avgörande idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Beslutsgång 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets 

förslag och finner att styrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Inte flytta över socialjouren till Sydostjouren utan behålla socialjouren i 

egen regi och avvakta med ett eventuellt samgående tills dess att Sydost-

jouren funnit sina former och vi kan få en klar bild av de faktiska kost-

naderna för Mörbylånga kommun.  

Reservation 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V), Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson 

(S), Roger Hedh (S), Kristina Sjöström (S) och Anne Oscarsson (S) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Delikatessjäv 

På grund av delikatessjäv deltar inte Monika Löfvin-Rosén (C) i handlägg-

ningen i detta ärende 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) Carl Dahlin (M) X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C) Gunilla Karlsson (C) X   

Eva Öberg (MP)  X   

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oscarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  7 6  
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§ 213 Dnr 2016/000839 214 

Björnhovda 4:12 med flera - Ansökan om planändring - 
Sökande: CIS Kalmar AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för Björnhovda 4:12 inkom den 29 januari 2014 

med avsikten att planlägga för skoländamål.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skola- och fritidsändamål samt 

att utreda förutsättningar för flerbostadshus i områdets sydvästra del. Till-

kommande bostadsbebyggelse i sydvästra delen ska utformas karaktärenligt 

med den befintliga i närområdet. Vidare är syftet att utreda särskilda frågor 

rörande parkerings- och infartsförhållande samt säkra skolvägar i planom-

rådet. För att bevara de karaktärsmässiga dragen som är viktiga för land-

skapsbilden ska trädridån samt den öst-västgående stengärdesgården 

skyddas. Syftet är även att rena och fördröja dagvatten genom olika öppna 

lösningar inom planområdet.               

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 augusti 2016. 

Kommunens utlåtande, upprättat den 27 september 2016. 

Samrådsredogörelse, upprättad den 30 juni 2016. 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad den 26 maj 2016, reviderad den 

30 juni 2016,  redaktionellt ändrad den 27 september 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 26 maj 2016, reviderad den 30 juni 2016, 

redaktionellt ändrad den 27 september 2016. 

Illustration upprättad den 26 maj 2016. 

Behovsbedömning, daterad den 26 maj 2016, reviderad den 30 juni 2016. 

Beslut behovsbedömning, daterad den 14 juli 2016. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 26 maj 2016. 

Trafikutredning. 

Dagvattenutredning. 

Naturvärdesinventering. 

Bullerutredning. 

Aktuell grundkarta. 

Aktuell fastighetsförteckning. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 119 med förslag till beslut.         
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunens utlåtande över inkomna synpunkter upprättad den 

27 september 2016 godkänns som sin egen. 

2. Planförslag upprättat den 26 maj 2016, reviderat den 30 juni 2016 och 

redaktionellt ändrat den 27 september 2016 antas i enlighet med PBL 

(Plan- och bygglagen) 5 kap 27 §.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

m:\protokoll\kommunstyrelsen\2016\160906\160906 närvaro.docx 
 

 

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

NÄRVAROLISTA 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum  

 

 

2016-09-06 
 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) § 190-211 Carl Dahlin (M) § 212-213 X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Monika Löfvin Rosén (C) § 190-211 Gunilla Karlsson (C) § 212-213 X 

Eva Öberg (MP)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Roger Hedh (S)  X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anne Oscarsson (SD)  X 

 

  



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2016-09-06 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Personliga ersättare Närvaro 

Jeanette Lindh (KD) X 

Carl Dahlin (M)  (X) 

Sven Stensson (M)   -- 

Sebastian Hallén (L) X 

Gunilla Karlsson (C) (X) 

Marcus Persson (C)  -- 

Johan P Hammarstedt (MP) X 

Ulf Magnusson (S) X 

Kurt Arvidsson (S) X 

Bo Blad (S) -- 

Stig Salebäck (S) X 

Veronika Hildingsson (S) X 

Curt Ekvall (SD) X 

 


	Ärendelista
	§ 190 Val av justerare
	Kommunstyrelsens beslut

	§ 191 Godkännande av dagordning
	Kommunstyrelsens beslut

	§ 192 Begäran om yttrande angående regional strategi - Hälsa & Kultur
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 193 Förslag att kommunen köper bostadsrätter av BRF Södra Bruket
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 194 Riktlinje för framtagande av styrdokument
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 195 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för teknisk affärsverksamhet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:
	Ajournering

	§ 196 Svar på Medborgarförslag - Att man sätter upp en cykelramp i närheten av Zokker
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 197 Svar på Medborgarförslag - Scen i hamnen i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 198 Svar på Medborgarförslag - Sänkt hastighet från 50 km till 30 km på Björnhovdagatan/Gärdesvägen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 199 Svar på Medborgarförslag - Ta ner tallarna vid Trollhättevägen med anledning av att fåglarna stör de boende i området
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 200 Svar på Medborgarförslag - Gör vattenfakturan begriplig och informativ
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 201 Svar på Medborgarförslag - Hundrastgård vid Dämmet i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 202 Svar på Medborgarförslag - Vatten, vatten - Öland - lär av Aruba
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 203 Svar på Medborgarförslag - Helgöppet, lördag eller söndag på Fritte Södra Möckleby
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 204 Svar på Medborgarförslag - Önskan om farthinder på Granitvägen och att man stänger av korsningen Granit-vägen/Smaragdvägen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	§ 205 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut

	§ 206 Meddelanden och information
	MBL-information
	Kalmarsunds Gymnasieförbund
	Ekonomisk rapport
	Handlingsplan för natur-, fritid- och idrottsstrategi
	Meddelanden

	§ 207  Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) – 4 % ökad digital effektivisering i kommunen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 208 Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 209 Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Ny differentierad vattentaxa för Mörbylånga kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:
	Ajournering

	§ 210 Natur-, fritid-, och idrottsstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 211 Planering av nybyggnation av kommunal högstadie-skola i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ajournering
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Reservation
	Expedieras till:

	§ 212 Förslag om överflytt av socialjouren till Kalmar i samverkan med Borgholm, Torsås, Emmaboda, Nybro samt Karlskrona kommuner
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Reservation
	Delikatessjäv
	Expedieras till:

	§ 213 Björnhovda 4:12 med flera - Ansökan om planändring - Sökande: CIS Kalmar AB
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:
	Votering § 211.pdf
	Kommunstyrelsen

	160906 Närvaro.pdf
	Kommunstyrelsen

	Votering § 212.pdf
	Kommunstyrelsen



