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§ 37 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Carina Adolfsson Elgestam utses att justera dagens protokoll den 3 mars 

2016.  

_____ 
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§ 38  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet.  

_____ 
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§ 39 Dnr 2014/000760 106 

Diskussion - Laglighetsprövning enligt kommunal-
lagen, fråga om prövningstillstånd - Beslut - 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, 
Förvaltningsrättens avgörande står fast. Mål nr 924-15 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Åman, kanslichef föredrog ärendet. 

Efter diskussion i kommunstyrelsen ställer de sig eniga om att ärendet ska 

beredas på nytt i kommunstyrelsen med förslag till kommunfullmäktige för 

beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet bereds på nytt i kommunstyrelsen med förslag till kommun-

fullmäktige för beslut.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2015/000875 003 

Riktlinjer för biståndshandläggning 

Sammanfattning av ärendet 

Befintliga kommunala riktlinjer för biståndshandläggning gällande 

omvårdnad, omsorg och service enligt socialtjänstlagen, har reviderats.  

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg och service enligt 

socialtjänstlagen, daterad den 21 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2016.  

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 11 februari 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar att Riktlinjerna ska gälla från och med 

1 april 2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt vård- och 

omsorgsutskottets förslag punkt 1 och finner att de beslutar detsamma. 

Vidare ställer ordföranden utskottets förslag punkt 2 mot Carina Adolfsson 

Elgestams yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till nya riktlinjer för biståndshandläggning gällande 

omvårdnad, omsorg och service enligt socialtjänstlagen antas. 

2. Riktlinjerna gäller från och med den 1 april 2016.  

_____ 
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Myndighetsverksamheten 

Ann-Katrin Ståhl 
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§ 41 Dnr 2015/000651 253 

Försäljning - del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer en del av Björnhovda 25:2 till BoKlok Mark och 

Exploatering AB för uppförande av lägenheter och radhus, cirka 10 000 

kvadratmeter. Yta för kvartersmark som överlåts bestäms av framtida 

detaljplan för området.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 29 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar köpe-

kontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

BoKlok Mark och Exploatering AB, Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 42 Dnr 2015/000653 253 

Köpekontrakt - Björnhovda 25:395, Björnhovda 25:396, 
Björnhovda 25:397, Björnhovda 25:399 och Björnhovda 
25:400 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer fastigheterna Björnhovda 25:395, Björnhovda 

25:396, Björnhovda 25:397, Björnhovda 25:399 samt Björnhovda 25:400 till 

BoKlok Mark och Exploatering AB för uppförande av radhus.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 29 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

BoKlok Mark och Exploatering AB, Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 43 Dnr 2015/000654 253 

Köpekontrakt - del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av fastigheten Björnhovda 25:2 till BoKlok 

Mark och Exploatering AB för uppförande av lägenheter cirka 6 500 

kvadratmeter. Yta för kvartersmark som överlåts bestäms av framtida 

detaljplan för området.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 29 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar köpe-

kontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

BoKlok Mark och Exploatering AB, Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 44 Dnr 2016/000067 161 

Övningsplan för mandatperioden 2015-2018 enligt 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap 

Sammanfattning av ärendet 

Bestämmelserna i lag (2006:544), om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, syftar till 

att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha 

en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting 

ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

I lagens 2:a kap. 8 § regleras kommunens skyldighet att genomföra 

utbildningar och övningar. Där står att "Kommuner och landsting ska 

ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och 

övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 

händelser i fredstid.” 

Kommunens Riskhanteringsgrupp har vid sitt ordinarie möte i januari 2016 

tagit fram ett förslag på övningsplan för den gällande mandatperioden.  

Beslutsunderlag 

Riskhanteringsgruppens förslag på övningsplan för den gällande 

mandatperioden, daterad den 19 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag på övningsplan för mandatperioden 2015-2018 enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Risk- och informationssäkerhetssamordnaren 
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Räddningstjänst Öland 

Ann Willsund 

Ann-Katrin Ståhl 

Cajsa Lindberg 

Jonas Everbrand 

Martin Hedenmo 

Niclas Beermann 

Niklas Palmquist 
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§ 45 Dnr 2014/000196 007 

Svar på revisionsrapport - Granskning av underhåll av 
gator och vägar 

Sammanfattning av ärendet 

En revisionsrapport om hur Mörbylånga kommun underhåller sina gator och 

vägar utfördes av PwC under våren 2014 på uppdrag av revisorerna i 

Mörbylånga kommun. Revisorerna önskar svar på planerade åtgärder för att 

bemöta de frågor som nämns i rapporten.  

Sedan årsskiftet 2014/2015 har ansvaret för gator och vägar flyttats från 

Mark- och Exploatering till Teknisk affärsverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Granskning av underhåll av gator och vägar, daterad den 

25 mars 2014.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 maj 2014. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 januari 2016. 

Svar/Yttrande daterat den 14 januari 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på omskrivning av yttrandets sista 

stycke.  

”Verksamheten ska under år 2016 påbörja en kartläggning och tidplan 

utifrån tidigare underlag och ytterligare inventering av enskilda vägar med 

eller utan vägförening och kommunala vägar, som ska vara kommun-

styrelsen tillhanda senast den 1 juli 2017.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag i yttrandets sista stycke mot 

Carina Adolfsson Elgestams yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt yrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förvaltningens svar till revisorerna med följande omskrivning av 

yttrandets sista stycke:  

Verksamheten ska under år 2016 påbörja en kartläggning och tidplan 

utifrån tidigare underlag och ytterligare inventering av enskilda vägar 

med eller utan vägförening och kommunala vägar, som ska vara 

kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 juli 2017.  
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_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 
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§ 46 Dnr 2015/000085 841 

Svar på Medborgarförslag - Öppna brunnar för tömning 
av gråvatten och fyllning av färskvatten för husbilar vid 
avloppsverken eller vid återvinningscentralerna 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår Christer Croneld en plats för tömning av 

gråvatten och påfyllning av färskvatten för husbilar förslagsvis vid 

avloppsreningsverken eller vid återvinningscentralerna.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 9 februari 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016. 

Inbjudan till förslagsställaren daterad den 23 februari 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Som tillägg till utskottets förslag meddela att ett arbete pågår i Ölands 

kommunalförbund om undersökning av att anordna fler platser med 

möjlighet för tömning av avloppstankar samt påfyllning av färskvatten. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag med tillägg och finner att de beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det för närvarande inte 

finns något lämpligt ställe ur miljö- och sanitetssynpunkt så att det inte 

stör boende med lukt samt trafik. Påfyllnad av färskvatten måste vara 

geografiskt avskilt från spillvattnet.  

2. Meddela att en inventering pågår i Ölands kommunalförbund av båda 

kommunernas ställplatser och vilken service som finns på dessa, samt att 

förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att anordna fler platser 

med möjlighet för tömning av avloppstankar samt påfyllning av färsk-

vatten.  

_____ 
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Expedieras till: 

Christer Croneld, Notvägen 17, 386 34 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Ölands kommunalförbund 
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§ 47 Dnr 2015/000141 820 

Svar på Medborgarförslag - Rastgårdar för hundar 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår Lisa Tengö att det uppförs rastgård för hundar 

i Färjestaden. 

Lisa Tengö presenterar sitt förslag för kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat den 11 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges § 31, den 24 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016. 

Inbjudan till förslagsställaren daterad den 23 februari 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunens fritids-

samordnare och servicechef kommer att sammankalla till ett möte för att 

se om intresse finns för hundrastgård bland hundägarna i Färjestaden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lisa Tengö, Maskrosvägen 7, 386 31 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Kultur och näringslivssektorn 
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§ 48 Dnr 2015/000660 141 

Svar på Medborgarförslag - Medverka till att uppföra 
utrymmen/företagshotell för placering av arbetsfordon 
under tak 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår Gunnar Alvgrim att kommunen bör medverka 

till att uppföra utrymmen/företagshotell för placering av arbetsfordon under 

tak. 

Gunnar Alvgrim presenterar sitt förslag för kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 5 oktober 2015. 

Kommunfullmäktiges § 164 den 20 oktober 2015. 

Kultur- och näringslivssektorns yttrande, daterad den 12 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016. 

Inbjudan till förslagsställaren daterad den 23 februari 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunen inte kan 

bekosta den här typen av verksamhet utan förslaget bör genomföras på 

kommersiell basis av privata aktörer. Kommunen kan medverka genom 

att hjälpa till att hitta lämplig kommunal mark till försäljning samt 

vägledning. 

2. Medborgarförslaget överlämnas till Mörbylånga Fastighets AB för vidare 

utredning.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Gunnar Alvgrim, Strandvägen 31, 386 31 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Kultur och näringslivssektorn 

Mörbylånga Fastighets AB 
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§ 49 Dnr 2015/000695 312 

Svar på Medborgarförslag - Anlägg trottoar längs med 
hela Järnvägsgatan 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår Jonas Löfhede att anlägga en trottoar längs 

med hela Järnvägsgatan. Hans motivering lyder att hastighetsbegränsningen 

inte hålls av bilister, då vägen är för bred. Många fotgängare går dessutom 

längs med vägen och vill korsa vägen, främst vid Telegatan-Ellebergavägen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 7 oktober 2015. 

Kommunfullmäktiges § 165 den 20 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016. 

Tidplan daterad den 19 februari 2016. 

Inbjudan till förslagsställaren daterad den 23 februari 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Mörbylånga 

kommun har för avsikt att på sikt färdigställa en gång- och cykelväg 

längs Järnvägsgatan. Projektering pågår under 2016. Utförande av 

anläggande av gång- och cykelväg längs Järnvägsgatan i Färjestaden är 

planerat år 2017.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jonas Löfthede, Ellebergavägen 2, 386 34 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 50 Dnr 2016/000133 750 

Ferieanställning för ensamkommande barn 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan sommaren 2013 har AME förmedlat ferieanställningar till 

kommunens ensamkommande barn/ungdomar (EKB) nio veckor/sommar. 

Ungdomarnas introduktionsersättningar för denna sommarperiod har varit 

villkorade mot att de arbetat.  

Önskvärt vore att anställningstiden kan variera mellan fyra och nio 

veckor/EKB samt att idéburna organisationer kan erbjudas ta emot 

feriearbetare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 februari 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 15 februari 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Öka flexibiliteten gällande antalet praktikveckor till att gälla fyra till nio 

veckor samt att kurser och utbildning ingår som en del av feriearbetet. 

2. Erbjuda de idéburna organisationerna att ta emot feriearbetare. 

3. Ta fram en ersättningsmodell för handledare som tar emot EKB som 

feriearbetare. 

4. Erbjuda sysselsättning för ungdomar i asylprocess. HVB-boendena 

ansvarar för uppdraget med stöd av AME.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann-Katrin Ståhl, M-verksamheten 

Marita Lundby, AME 

Malin Furberg, enhetschef för integration barn och ungdom 

Klas-Göran Gidlöf, myndighetschef 
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§ 51 Dnr 2016/000049 112 

Begäran om yttrande över ansökan om borgerlig 
vigselförrättare 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kalmar län begär Mörbylånga kommuns yttrande över en 

ansökan från Per Bäckström om att få bli borgerlig vigselförrättare i 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens remiss inkom den 14 januari 2016. 

Begäran om förlängd remisstid till den 4 mars 2016. 

Komplettering till ansökan den 5 februari 2016. 

Förvaltningens yttrande den 23 februari 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningens synpunkter antas som yttrande över ansökan om att få bli 

borgerlig vigselförrättare i kommunen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

kalmar@lansstyrelsen.se (LS dnr 214-6536-2015) 

För kännedom: 
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§ 52 Dnr 2016/000205 102 

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 

Sammanfattning av ärendet 

Torsdagen den 21 april 2016 genomförs Kommuninvests föreningsstämma i 

Stockholm. Varje medlem äger en röst på den formella stämman.  

Beslutsunderlag 

Kommuninvests skrivelse daterad den 15 december 2015.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Henrik Yngvesson, henrik.yngvesson@morbylanga.se 

mobilnummer 070-756 71 52 som ordinarie ombud och Anna-Kajsa 

Arnesson anna-kajsa.arnesson@morbylanga.se mobilnummer 

073-335 20 48 som ersättare till Kommuninvests föreningsstämma den 

21 april 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

office@kommuninvest.se 

Henrik Yngvesson 

Anna-Kajsa Arnesson 
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§ 53 Dnr 2016/000002 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 17 februari 2016. 

Sociala utskottets protokoll från den 10 februari 2016. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 18 januari 2016. 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 14 januari 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 16:8-16:9. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 54 Dnr 2016/000003 105 

Meddelanden och information 

Plan för arbetet som personuppgiftsombud 

Ulf Gustavsson, personuppgiftsombud informerade om hur hans arbete 

kommer att bedrivas enligt plan, samt lite kort information om nya 

dataskyddsförordningen. 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till 
information, MBL § 19, om ärenden på dagens 
föredragningslista. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 22 februari 2016. 

Anteckningar 

Gunilla Karlsson, ordförande i pensionärsrådet går igenom 
anteckningar från möte den 8 februari 2016. 

Elisabeth Cima Kvarneke, ordförande i tillgänglighetsrådet går 
igenom anteckningar från möte den 9 februari 2016. 

Ölands kommunalförbund 

Ordföranden informerade om att Staffan Smedfors och Jakob 
Franzén börjar inom turistorganisationen den 7 mars 2016 i 
Träffpunktens lokaler. Stefan Ahlgren har fått förlängt till och 
med den 30 september 2016. 

Förbundsordning och reglemente för kommunalförbundet är 
även beslutad i Borgholms kommun. 

Nästa direktionsmöte kommer förbundschef och biträdande 
förbundschef utses. 

Fråga 

Från Monika Löfvin Rosén om alkoholhandläggare.  

_____ 
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§ 55 Dnr 2015/000540 009 

Svar på Medborgarförslag - Kommuninvånare i stället 
för kund eller medborgare 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår Per-Ola Nilsson att kommunen använder ordet 

kommuninvånare istället för medborgare i sin kommunikation med 

allmänheten.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommen den 9 november 2015. 

Kommunfullmäktiges § 208 den 21 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det inte går att peka 

ut ett särskilt tilltalsord som i alla sammanhang ska användas när 

kommunen kommunicerar med andra.  

2. Kommunen och dess anställda ska alltid sträva efter att använda de ord 

som passar bäst i det aktuella sammanhanget när man adresserar sitt 

budskap.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2016/000035 334 

Svar på Medborgarförslag - Inhägnad rastgård för 
hundar samt flera hundlatriner i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår Agneta Fryxell att det uppförs en lek- och 

rastgård för hundar i Färjestaden samt att flera hundlatriner sätts upp i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat den 11 januari 2016. 

Kommunfullmäktiges § 7 den 26 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunens fritids-

samordnare och servicechef kommer att sammankalla till ett möte för att 

se om intresse finns för hundrastgård bland hundägarna i Färjestaden, 

samt att kommunens parkenhet jobbar ständigt med att förbättra och 

utöka placeringen av hundlatriner i de tätbebyggda områdena. Förslag på 

lämpliga placeringar av hundlatriner lämnas till kommunens service-

center eller på kommunens hemsida.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 57 Dnr 2015/000113 150 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Att tillsätta en beredning för 
genomförande av medborgardialoger 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna vill att en beredning ska tillsättas för att bereda genomförandet 

av direkta dialoger med nya invånare i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 februari 2015. 

Kommunfullmäktiges § 32 den 24 mars 2015. 

Skrivelse, daterad den 17 december 2015. 

Presidieskrivelse, daterad den 13 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås, med hänvisning till att medborgardialoger av olika slag 

pågår i ganska stor omfattning och de metoder som används är lämpliga 

även för dialog med nyinflyttade. Det finns därför inget skäl att på ett 

särskilt sätt bereda dialoger med just nyinflyttade. I den mån kommunen 

väljer att genomföra sådana dialoger så kan de genomföras utan att en 

särskild beredning har förberett detta. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och genomföra informa-

tioner till nyinflyttade.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 58 Dnr 2016/000081 003 

Riktlinjer för klagomålshanteringen i Mörbylånga 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Befintliga riktlinjer för hantering av klagomål och synpunkter inom M-

verksamheten har reviderats och det aktuella förslaget till riktlinjer ska 

omfatta hela den kommunala verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 47 den 21 april 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2015. 

Förslag till riktlinjer för klagomålshanteringen i Mörbylånga kommun, 

daterade den 29 januari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Riktlinjerna för klagomålshanteringen i Mörbylånga kommun antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 59 Dnr 2015/000592 860 

Beredningen för kulturstrategi - Slutbetänkande 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen för Kulturstrategi har tagit fram ett förslag till kulturstrategi för 

Mörbylånga kommun 2016 – 2025. Strategidokumentet stöds av bered-

ningens samlade synpunkter så som de uttrycks i betänkandet. Förvaltningen 

har fått i uppdrag att yttra sig över strategidokumentet inför kommunstyrel-

sens beredning.  

Beslutsunderlag 

Slutbetänkande daterat den 27 november 2015. 

Förslag till kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016 – 2025. 

Referenslista. 

Yttrande daterat den 9 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse daterat den 9 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på tillägg att i kulturstrategin ska det 

framgå att det är Mörbylånga kommun och inte orten Mörbylånga i rubriken, 

Kulturlivet i Mörbylånga, på sidan fyra. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsens om de kan besluta enligt Carina 

Adolfsson Elgestams yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen bifaller beredningens förslag till beslut med följande 

kompletteringar. 

- Ett kommande informationscenter för världsarvet ska inte vara 

beroende av en placering inom världsarvsområdet. 

- Kulturstrategins förstasida kompletteras med dokumentkopplingar till 

gällande Biblioteksplan, Skolkulturplan, regionala skolkulturplanen 

Relevant samt Kulturplan Kalmar län. 

- I kulturstrategin ska det framgå att det är Mörbylånga kommun och 

inte orten Mörbylånga i rubriken Kulturlivet i Mörbylånga, på sidan 

fyra.  
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_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 60 Dnr 2015/000940 214 

Detaljplan del av Björnhovda 25:2, hållBARplats 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan inkom den 20 april 2009 från Myresjö Mark och Kärnhem Sydost 

AB om att få påbörja planläggning för markområdet öster om Järnvägsgatan 

i Färjestaden. Ansökan avser det område som omfattats av markanvisning 

och som erbjudits Myresjöhus, Smålandsvillan och Kärnhem för 

exploatering enligt kommunstyrelsens beslut den 14 oktober 2008 § 173.  

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2015 §§ 100 och 101 att godkänna 

avtal där kommunen löser ut Kärnhem Bostadsproduktion AB och Myresjö 

Mark AB ur projektet mot ersättning för upparbetade externa kostnader samt 

en markoption.  

Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjligheten att bygga en större 

kommunal förskola och att utreda förutsättningar för ett nytt bostadsområde i 

sydöstra delen av Färjestaden. Bostadsområdet ska möjliggöra för en stor 

mångfald av boendeformer och verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 18 februari 2016. 

Kommunens utlåtande, upprättad den 22 mars 2016. 

Plankarta, antagandehandling daterad den 22 mars 2016. 

Illustration, antagandehandling daterad den 22 mars 2016. 

Planbeskrivning, antagandehandling daterad den 22 mars 2016. 

Behovsbedömning, antagandehandling daterad den 22 mars 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 27/2016. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den upprättade kommunens utlåtande II över inkomna synpunkter 

daterat den 22 mars 2016 godkänns som sin egen. 

2. De handlingarna daterade den 22 mars 2016 antas i enlighet med PBL 

(Plan- och bygglagen) 5 kap 29 § (1987:10).  

_____ 
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§ 61 Dnr 2016/000220 214 

Planprogram för Björnhovda 2:135 med flera 
fastigheter 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planprogrammet är främst att möjliggöra byggande av 

flerbostadshus, för att verka för ett varierande boende i Färjestaden. Syftet är 

även att bereda för verksamheter, skola och enbostadshus. Vidare är syftet 

att skapa en sammanhängande grönstruktur i form av ett grönt stråk i 

kombination med en öppen dagvattenhantering. Områdets karaktäristiska 

jordbrukslandskap ska vara närvarande även i den nya bebyggelsen. 

Planprogrammet ska även verka för en god framkomlighet för fordonstrafik, 

cykeltrafik samt gående.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016. 

Programkarta, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 mars 2016. 

Illustrationskarta, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 mars 2016. 

Beskrivning, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 mars 2016. 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 

22 mars 2016. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 17 juni 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 29/2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den upprättade samrådsredogörelse över inkomna synpunkter daterad 

den 22 mars 2016 godkänns som sin egen. 

2. Planprogram upprättat den 17 juni 2015 samt reviderat den 22 mars 2016 

godkänns. 

3. Programhandlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen utgöra 

underlag för detaljplan inom programområde.  

_____ 
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