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§ 228 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Roger Hedh utses att justera dagens protokoll måndagen den 

14 november 2016.  

_____ 
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§ 229 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet.  

_____ 
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§ 230 Dnr 2016/000966 102 

Nyval av kontaktpolitiker för barn- och ungdoms-
utskottet 

Sammanfattning av ärendet 

En del förändringar i uppdragen behöver göras, bland annat beroende på 

förändrade uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Stig Salebäck utses som kontaktpolitiker för Skansenskolan 4-9 istället 

för Carl Dahlin och för fritidsgårdar, kulturskola och kost istället för 

Matilda Wärenfalk.      

2. Carl Dahlin utses till kontaktpolitiker för Glömminge skola och förskola 

och Algutsrum förskola istället för Stig Salebäck. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck 

Carl Dahlin 

M-verksamheten 

För kännedom: 

Matilda Wärenfalk 

Verksamhetsstöd - Kansli 
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§ 231 Dnr 2016/000931 106 

Samverkansavtal om gemensam e-tjänsteplattform 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 7 juni 2016 § 143 lämnat en avsiktsförklaring om 

att delta i en gemensam e-tjänstesamverkan i länet. Nu har ett förslag till 

samverkansavtal mellan åtta kommuner i länet om en gemensam e-tjänste-

plattform tagits fram och beslut måste fattas om Mörbylånga kommun ska 

ansluta sig till detta avtal.    

Beslutsunderlag 

Förslag till samverkansavtal avseende drift, förvaltning och utveckling av 

gemensam e-tjänsteplattform. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 oktober 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till samverkansavtal godkänns. 

2. Avtalet skrivs under av kommunens firmatecknare.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmar kommun, kommunchef Anette Andersson, Box 611, 391 26 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd - IT 
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§ 232 Dnr 2016/001007 108 

Firmatecknare för Mörbylånga kommun 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 30, 2014-03-11.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson och tf kommunchef 

Ann Willsund utses att i förening teckna Mörbylånga kommun. 

2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anna-Kajsa Arnesson utses som 

ersättare för Henrik Yngvesson och sektionschef Niclas Beermann utses 

som ersättare för Ann Willsund. 

3. Beslutet gäller från och med den 14 november 2016. 

4. Kommunstyrelsens § 30, 2014-03-11 upphävs.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Henrik Yngvesson 

Ann Willsund 

Anna-Kajsa Arnesson 

Niclas Beermann 

För kännedom: 

Sara Malmgren 

Jonas Everbrand 
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§ 233 Dnr 2016/000375 510 

Svar på Medborgarförslag - Nya hastighets-
begränsningar i Södra Möckleby/Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås nya hastighetsbegränsningar i Södra Möckleby 

och Degerhamn och en anpassning av hastigheterna på Strömgatan och 

Degerhamnsvägen. Förslaget framhåller även angelägenheten av att 

skyltningen anpassas till rådande hastighetsbegränsningar och skulle kunna 

kompletteras av skyltning med varning för fartändring.   

Förslagsställarna Margaretha Magnusson och Ulf Beskow presenterade sitt 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 april 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 oktober 2016. 

Mörbylånga kommun, lokal trafikföreskrift, 0840 2015:TV-2007-0001-009. 

Mörbylånga kommun, lokal trafikföreskrift, 0840 2015:TV-2007-0001-010.  

Länsstyrelsen i Kalmar län, lokala trafikföreskrifter, 08TFS 2016:35 

Länsstyrelsen i Kalmar län, lokala trafikföreskrifter, 08TFS 2016:36 

Kartbild, utdrag ur Mörbylånga kommuns hastighetsplan. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Inbjudan till Margaretha Magnusson med flera, daterad den 1 november 

2016.  

Kommunstyrelsens enhälliga beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att det råder en 

hastighetsbegränsning på 40 km/h inom de tättbebyggda områdena 

Degerhamn och Södra Möckleby. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av om skyltningen 

i de områden förslaget beskriver, är korrekt utförd. 

3. Återrapport ska ske på kommunstyrelsens möte den 10 januari 2017.  

_____ 
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Expedieras till: 

Margaretha Magnusson, Degerhamnsvägen 18, 386 63 Degerhamn 

Ulf Beskow, Degerhamnsvägen 9, 386 63 Degerhamn 

Staffan Lagerström, Torngårdsvägen 16 B, 386 63 Degerhamn 

Teknisk affärsverksamhet 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 234 Dnr 2016/000467 310 

Svar på Medborgarförslag - Ta bort skylten "förbud att 
stanna" på Larmgatan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun ska ta bort 

skyltningen om förbud att stanna på Larmgatan i Färjestaden.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 3 maj 2016.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2016.       

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016. 

Inbjudan till Fredrik och Gun Nilsson, daterad den 1 november 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalles. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga ändringar i den 

lokala trafikföreskriften.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Gun och Fredrik Nilsson, Larmgatan 4, 386 31 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 235 Dnr 2016/000351 700 

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen 
för vård och omsorg 

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 23 september 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lillemo Bennsäter 
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§ 236 Dnr 2016/001010 023 

Rekryteringsgrupp för rekrytering av kommunchef 

Sammanfattning av ärendet 

Rekryteringen av en ny kommunchef i Mörbylånga kommun förutsätter att 

en rekryteringsgrupp bildas, att dess mandat tydliggörs samt att gruppens 

uppdrag att ansvara för rekryteringsprocessen beskrivs.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2016. 

Bilaga med beskrivning över rekryteringsprocessen.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. En rekryteringsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, 

tillförordnad kommunchef Ann Willsund samt personalstrateg Magnus 

Ivarsson, bildas. 

2. Rekryteringsgruppens mandat och uppdrag som beskrivs under 

överväganden i tjänsteskrivelse, godkänns. 

3. Rekryteringen finansieras via medel från kommunstyrelsens konto för 

oförutsett.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Henrik Yngvesson 

Anna-Kajsa Arnesson 

Matilda Wärenfalk 

Ann Willsund 

Magnus Ivarsson 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 237 Dnr 2016/000455 341 

Omfördelning av pengar för minskat marknadsvärde i 
Södra Möckleby vattenskyddsområde 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2015 om vattenskyddsområde 

med föreskrifter i Södra Möckleby. Fastighetsägare och innehavare av 

särskild rätt till fastighet har rätt till ersättning om en föreskrift för ett vatten-

skyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras 

inom den berörda delen av fastigheten. I Södra Möckleby är det två 

fastighetsägare som enligt 31 kapitlet miljöbalken har rätt till ersättning.  

Beslutsunderlag 

Granskning av ersättningsutredningar, Mörbylånga Möckleby 5:1 m.fl. 

Granskning av ersättningsutredningar, Mörbylånga Degerhamn 4:83. 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige, 2016 § 137. 

Tjänsteskrivelse, daterad 31 oktober 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna att 660 000 kronor tas inom nuvarande budgetram för teknisk 

affärsverksamhet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 238 Dnr 2016/000002 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 11 oktober 2016 och den 

26 oktober 2016. 

Sociala utskottets protokoll från den 19 oktober 2016. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 28 september 2016 och den 

24 oktober 2016. 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 18 september 2016 och den 

20 oktober 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 16:36-16:38.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 239 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 31 oktober 2016. 

Rapport från kontaktpolitiker 

Carl Dahlin har lämnat skriftlig rapport från besök på Gårdby skola den 

12 oktober 2016.  

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.55-12.55 
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§ 240 Dnr 2016/000963 041 

Utredning ny resursfördelningsmodell för verksamhets-
område barn och ungdom 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny modell för resursfördelning 

för kommunens förskolor, skolor, fritidshem och övriga verksamheter inom 

verksamhetsområdet. Lagkrav införda 2014 kräver att resurserna fördelas 

kompensatoriskt för att ge likvärdig utbildning för alla barn och elever. En 

ny modell omfattar också fördelningen till fristående huvudmän i 

kommunen. Modellen måste bli mer transparent och förutsägbar och ska 

stödja en decentraliserad organisation. 

David Idermark, verksamhetsområdeschef barn och ungdom föredrar 

ärendet.  

Beslutsunderlag 

Utredning ny resursfördelningsmodell verksamhetsområde barn och 

ungdom, daterad den 13 oktober 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Förslag till beslut på mötet 

Roger Hedh (S) yrkar på tillägg om att utvärdering ska genomföras och 

rapporteras till kommunstyrelsen efter ett år. 

Agneta Stjärnlöf (M) yrkar på att modellen ska börja användas den 1 mars 

2017 för att de fristående huvudmännen ska kunna få rimlig tid för att 

planera sin verksamhet. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till utskottets förslag och Roger Hedhs (S) 

tilläggsyrkande. 

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

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 13.15-13.25 

Då ärendet återupptas framfördes följande förslag till beslut 

Eva Folkesdotter Paradis (M) och Eva Öberg (MP) yrkar bifall till utskottets 

förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att han kommer att ställa utskottets förslagspunkter 

var för sig. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag punkt 1, och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Ordföranden ställer utskottets förslag punkt 2 mot Agneta Stjärnlöfs yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag punkt 3, och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Roger 

Hedhs tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla 

tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utredningen av ny resursfördelningsmodell godkänns. 

2. Modellen börjar användas i resursfördelningen budgetåret 2017. 

3. Beslut av justeringar av nyckeltal och faktorer av principiell betydelse 

fattas vid behov av kommunstyrelsen. 

4. Utvärdering ska genomföras och rapporteras till kommunstyrelsen efter 

ett år.   

Reservation 

Agneta Stjärnlöf (M) reserverar sig mot beslutets punkt 2 till förmån för eget 

förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 241 Dnr 2016/000763 460 

Revidering av taxa för kontroll av livsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Cajsa Lindberg informerade på miljö- och byggnadsnämndens möte att i 

verksamhetsplanen för 2016 är ett av målen att genomföra en revidering av 

taxan för kontroll av livsmedel.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 juni 2016. 

Förslag till reviderad taxa för kontroll av livsmedel.  

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut den 30 juni 2016 § 93. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reviderad taxa för kontroll av livsmedel antas enligt förslag att gälla från 

och med den 1 januari 2017.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 242 Dnr 2016/000821 730 

Avgifter inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har beslutat om ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter 

inom äldre- och handikappomsorgen. Som en följd av översynen läggs nu 

förslag om höjning av olika avgifter inom äldreomsorgen samt även förslag 

om införande av två nya avgifter.    

Beslutsunderlag 

Departementspromemorians förslag om höjt avgiftstak. 

Utdrag ur Socialtjänstlagen 8 kapitlet § 5. 

Förslag på nya avgifter, daterad 24 augusti 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.       

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avgifter inom vård och omsorg antas enligt förslaget att gälla från och 

med den 1 januari 2017.    

_____ 
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§ 243 Dnr 2016/000766 041 

Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019 

Sammanfattning av ärendet 

I budgeten ingår omvärldsanalys, kommunens förutsättningar, övergripande 

mål, driftsbudget, investeringsbudget, verksamhetsplaner samt en 

sammanställning över årligen återkommande stöd och medlemsavgifter 

(bilaga 1).     

Jenny Gidö, ekonom föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Socialdemokraterna på Öland - Budgetprioriteringar 2017, inkom den 

7 november 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) föredrar Socialdemokraternas budgetprioriteringar 

2017 och yrkar på följande tillägg och ändringar: 

1. Att Mörbylånga kommun anställer en personalchef snarast möjligt. 

2. Att 2 860 000 kronor tillförs verksamhetsstöd för att införa rätt till heltid. 

3. Att en genomlysning av Mörbylånga Bostads AB genomförs där man ser 

över ägardirektiv, finansiell status, förvaltningsavtalet samt ledning och 

styrning. 

4. Att ett byggnads- och hållbarhetspris, där miljöinnovativa och 

hållbarhetsanpassade nybyggnationer och/eller renoveringar lyfts fram, 

inrättas. 

5. Att kommunchefen ges i uppdrag att redovisa till kommunstyrelsen hur 

ett boende för äldre i någon form skulle kunna tillskapas i Södra 

Möckleby. 

6. Att kommunchefen ges i uppdrag att redovisa till kommunstyrelsen hur 

behovet av nya; större; förändrade lokaler ser ut på våra skolor och 

förskolor. 
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7. Att kommunchefen ges i uppdrag att redovisa till kommunstyrelsen hur 

kulturskolan och fritidsgårdsverksamheten kan göras tillgängliga för alla 

kommunens barn och ungdomar. 

8. Att kommunchefen ges i uppdrag att utreda hur kommunen ska arbeta 

med FNs globala hållbarhetsmål och införliva dessa i kommunens 

verksamheter. 

9. Att 3,4 % avsätts till löneökningar 2017 (3,6 % för 2018 och 2019). 

10. Att 4 000 000 kronor tillförs M-verksamheten barn och ungdom. 

11. Att utdebitering 2017 höjs med 37 öre till skattesats 21:78. 

12. Att resultatmålet uppgår till 1,5 % i förhållande till totala skatteintäkter 

och bidrag. 

13. Att kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter uppgår till 

2 000 000 kronor. 

14. Att beredningar tillförs 200 000 kronor. 

15. Att kommunen inte utreder kommunal grönyteskötsel för 100 000 

kronor. 

Ulrik Brandén (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att han kommer att ställa Matilda Wärenfalks 

yrkanden var för sig med avslag mot bifall. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller yrkande 1 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster och 6 nej-röster.  

Kommunstyrelsen beslutar avslå yrkande 1. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller yrkande 2 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller yrkande 3 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller yrkande 4 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller yrkande 5 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster och 6 nej-röster.  

Kommunstyrelsen beslutar avslå yrkande 5. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller yrkande 6 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller yrkande 7 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller yrkande 8 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller yrkande 9 

och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår.  

Kommunstyrelsen beslutar avslå yrkande 9. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller 

yrkande 10 och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller 

yrkande 11 och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller 

yrkande 12 och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller 

yrkande 13 och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller 

yrkande 14 och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de avslår eller bifaller 

yrkande 15 och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster, 4 nej-röster och 2 avstår.  

Kommunstyrelsen beslutar avslå yrkande 15. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samtliga yrkanden från Matilda Wärenfalk (S) avslås. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019 godkänns.     

Reservation 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Roger Hedh (S) och Kristina 

Sjöström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 
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1. 

 

  

 

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   

  7 6  
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Yrkande nr 
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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   

  7 6  
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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   

  7 5 1 
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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   

  7 4 2 
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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  
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Henrik Yngvesson (M)  X   
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§ 244 Dnr 2016/000988 041 

Utdebitering 2017 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019 är en av 

grundförutsättningarna oförändrad skattesats (21:41).    

Beslutsunderlag 

Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på en höjning av utdebitering för 2017 till 

21:78. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Matilda Wärenfalks yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utdebitering för 2017 ska vara oförändrad (21:41).    

_____ 
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§ 245 Dnr 2016/000989 041 

Upplåning 2017 

Beslutsunderlag 

Budget 2017 med ekonomisk flerårsplan 2018-2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2016.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2017 nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder, med totalt 57 000 000 kronor.  

2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2017 omsätta lån, det vill säga 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2017.    

_____ 
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§ 246 Dnr 2016/000943 450 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, lägger 

fram taxor och taxeföreskrifter för 2017 för beslut i medlemskommunerna. 

Renhållningstaxan och föreskrifterna är oförändrade sedan 2012 med några 

undantag.    

Beslutsunderlag 

Taxor och taxeföreskrifter 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 oktober 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till renhållningstaxor och föreskrifter för 2017, antas.    

_____ 
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§ 247 Dnr 2016/000944 106 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Begäran om 
godkännande av investering vid Flygstaden och 
Moskogen 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) planerar, med anledning av 

uppsagt arrendeavtal, att flytta verksamhet från Tegelviken till Flygstaden. 

KSRR har från tidpunkten för dess bildande utrett ett antal alternativa 

lokaliseringer dit verksamheten vid Tegelviken kan förflyttas. I det underlag 

man nu översänt till medlemskommunerna presenteras omlokaliseringen 

samt kostnaderna för denna.  

Investeringen är kostnadsberäknad till 115 Mkr.  Medlemskommunerna ska 

enligt förbundsordningen godkänna kostnaden för investeringen. 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens protokoll den 16 september 2016, § 18, inklusive 

bilagor.             

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 oktober 2016. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares framställan om godkännande av 

investeringen vid Flygstaden och Moskogen till en beräknad totalkostnad 

av högst 115 miljoner kronor bifalles.    

_____ 
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§ 248 Dnr 2016/000543 343 

Svar på Medborgarförslag - Resurshållande av vatten 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige ska fatta ett 

principbeslut om att alternativa vattenförsörjningssystem ska användas vid 

alla former av nybyggnation inom kommunen. Syftet är att vi enbart ska 

arbeta med sådana vattenförsörjningssystem som kraftigt begränsar 

användningen av dricksvatten till annat än saker där dricksvattenkvalitet 

krävs. Ärendet har beretts i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 oktober 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att utformningen 

av ett vattenförsörjningssystem närmast är en fråga för miljö- och 

byggnadsnämnden med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt 

bygglovsärende, samt att nämnden också har ett uppdrag att utreda frågor 

om införande och användande av dagvatten.   

_____ 
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§ 249 Dnr 2016/000269 311 

Svar på Medborgarförslag - Ny väg till Guldfågeln 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en ny väg till Guldfågeln för att minska 

belastningen av tung trafik genom Kyrkbyn i Mörbylånga.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att kommunen 

avser att lyfta frågan inom ramen för arbetet med den Regionala 

Transportplanen, så snart genomförandestudien om en eventuell förbifart 

vid Kyrkbyn i Mörbylånga är färdigställd.    

_____ 
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§ 250 Dnr 2016/000268 311 

Svar på Medborgarförslag - Ny väg mellan Trollhätte-
vägen och Rönningevägen samt trottoar och cykelväg 
från Esplanaden till Guldfågeln 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförlaget föreslås en ny väg mellan Trollhättevägen och 

Rönningevägen, samt trottoar och cykelväg från Esplananden ned till 

Guldfågeln.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den del av medborgarförslaget som avser en ny väg mellan Trollhätte-

vägen och Rönningevägen avslås, med hänvisning till att kommunen 

inväntar resultatet av genomförandestudien om en eventuell förbifart vid 

Kyrkbyn och har för avsikt att lyfta frågan inom ramen för pågående 

arbete med den nya Regionala Transportplanen.  

2. Den del av medborgarförslaget som avser trottoar samt cykelväg från 

Esplanaden fram till Guldfågeln, anses besvarat med hänvisning till 

kommunens avsikt att utreda frågor om finansiering och genomförande.  

_____ 
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§ 251 Dnr 2015/000844 312 

Svar på Motion av Carl Dahlin (M) och Günter Ruchatz 
(M) - Cykelväg mellan Gårdby och Norra Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten till att 

bygga en cykelväg mellan Gårdby och Norra Möckleby genom att samordna 

detta med VA-utbyggnaden.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 4 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 oktober 2016.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalles. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast den 31 mars 2017, genomföra 

en utredning över hur byggandet av en cykelväg mellan Gårdby och 

Norra Möckleby kan finansieras och samordnas med VA-utbyggnaden.  

_____ 
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§ 252 Dnr 2016/000242 821 

Svar på Motion av Stig Salebäck (S) gällande Gårdby 
sporthall 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en ordentlig inspektion ska göras av Gårdby sporthall 

med syftet att bedöma förutsättningarna till att bygga någon typ av läktare 

samt att också förbättra nuvarande ekonomiutrymmen.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 2 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 oktober 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bifalla motionens första yrkande om att en ordentlig inspektion av 

Gårdby sporthall ska genomföras.  

2. Motionens andra yrkande anses besvarat med hänvisning till att 

Mörbylånga Bostads AB ska undersöka förutsättningarna för en om- 

eller tillbyggnad av Gårdby sporthall gällande läktare och 

omklädningsrum. 

3. Återredovisning ska ske senast på kommunstyrelsens möte den 7 mars 

2017.  

_____ 
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§ 253 Dnr 2016/000566 349 

Svar på Motion av Fredrik Jämtin (S) - Energi- och 
vattenbesparande duschar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås med hänvisning bland annat till erfarenheter från 

Gotland och Malmö stad, att kommunen ska utreda möjligheterna att 

installera energi- och vattenbesparande duschar i kommunens anläggningar 

samt att den typen av duschar också ska installeras som standard vid 

nybyggnation och renovering av kommunala anläggningar.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 september 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 oktober 2016.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionens första yrkande anses besvarat med hänvisning till Mörbylånga 

Bostads AB:s pågående arbete med att se över vattenförbrukningen i 

bostadslägenheter och i kommunala anläggningar och lokaler. 

2. Motionens andra yrkande bifalls.    

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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