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§ 220   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Monika Löfvin Rosén (C) utses att justera dagens protokoll den 

16 oktober 2017.  

_____ 
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§ 221   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

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

mötet. 

Extra ärende 

Begäran om entledigande av ersättare i Mörbylånga Bostads AB och 

Mörbylånga Fastighets AB 

_____ 
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§ 222 Dnr 2017/000002 105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Uppföljning 

Uppföljningsblanketten september månad redovisades. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 29 september 2017. 

Anteckningar från möte den 6 oktober 2017 med Samverkansgruppen för 

integrationsfrågor. 

Bolagsinformation 

Jonas Everbrand, VD informerade bland annat om bolagens ekonomi och 

vad som är på gång framförallt i Bostadsbolaget. 

Snöröjning 

Bengt Johansson, tf teknisk chef informerade om att riktlinjer för snöröjning 

har vi på hemsidan. Avtal med GDL (Gamla DragarLaget) är förlängt och vi 

snöröjer i egen regi cirka 20 %. Innan snön kommer så har vi en fast kostnad 

på cirka en miljon som bland annat är att få ut snöpinnar. 

Grönyteskötsel 

Roland Nanberg, servicechef informerade om att grönytor, skog, park och 

hamnar ingår i skötseln. Vi har 600 ha kort gräs, 300 ha högt gräs och 20 ha 

grönytor i kvarter. 

Fjärrvärmetaxa 

Jens Olsén, VA- fjärrvärmechef och Maj Wahlström, VA-administratör 

informerade om att taxan behöver justeras så ett förslag kommer med en 

höjning av den fasta avgiften. Justeringen kommer att göras i två steg. Idag 

har vi 272 kunder varav 183 är privata, samt 15 nya kunder på väg att 

anslutas. Detta ger cirka 500 000 kronor i intäkter år 2018. 

_____ 
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§ 223 Dnr 2017/000469 101 

Redovisning av uppdrag  

Sammanfattning av ärendet 

Jennie Jansson Finder och Birgitta Roskvist rapporterade om arbetet med 

heltidsresan. Vi har en grupp som träffas en gång i månaden med olika 

uppdrag. Vi har haft rådslag, startat en mailgrupp. Vi strävar efter nya 

arbetssätt och viktigt är delaktigheten så att alla är med på resan. Slut-

summeringen på resan är 2021. 

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag daterad den 22 september 2017. 

Uppdrag om att genomföra en kartläggning av mobilnätets täckningsgrad i 

Mörbylånga kommun. (Dnr 2016/000151-005) 

Uppdrag - Redovisning av friskvårdsbidragets användningsfrekvens samt 

utvärdering av modell och nivå. (Dnr 2016/001238-026) 

Uppdrag - Rapport gällande organisation och förberedelse för ny 

dataskyddsförordning. (Dnr 2017/000915-003) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag 

och verkställda beslut.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 224 Dnr 2017/000384 161 

Redogörelse för kommunens krishanteringsarbete 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har på begäran av Länsstyrelsen i Kalmar län kompletterat 

kommunens redogörelse - tidigare kallat ”styrdokument” - för krishante-

ringsarbetet, daterad den 21 december 2015, med bland annat information 

om kommunens övningsplan för mandatperioden enligt lagen 2006:544 om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap, daterad den 1 mars 2016. 

Förvaltningen har under detta arbete valt en annan dokumentmall samt döpt 

om namnet på dokumentet, från ”styrdokumentet” till Redogörelse för 

kommunens krishanteringsarbete, då det bättre beskriver innehållet.      

Beslutsunderlag 

Komplettering av redogörelsen för kommunens krisberedskap, daterad 

den 7 september 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 september 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig bakom redogörelsen för krishanteringsarbetet.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

morgan.jonsson@lansstyrelsen.se 
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§ 225 Dnr 2017/000632 168 

Revidering av 2015 års Risk- och sårbarhetsanalys för 
Mörbylånga Kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Kommuns riskhanteringsgrupp har identifierat kritiska beroenden som är 

avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera och i 

samband med det arbetet reviderat kommunens risk- och sårbarhetsanalys 

för mandatperioden 2015 - 2018.  

Beslutsunderlag 

Reviderad risk- och sårbarhetsanalys för Mörbylånga kommun för 

mandatperioden 2015 - 2018, daterad den 23 maj 2017. 

Beslut om sekretessmarkering, daterad den 24 maj 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 juni 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på tillägg om att utvärdering och uppföljning 

ska ske hösten 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag med 

Matilda Wärenfalks tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt utskottets förslag med tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den reviderade risk- och sårbarhetsanalysen för Mörbylånga kommun 

mandatperioden 2015 - 2018 antas.  

2. Utvärdering och uppföljning ska ske hösten 2018.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann Willsund, Ann-Katrin Ståhl, Charlotta Rasmusson, Jonas Everbrand, 

Martin Hedenmo, Teknisk chef, Niklas Palmquist, Reinhold Sehlin, Rutger 

Thuresson, Staffan Åsén 
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§ 226 Dnr 2017/000977 022 

Ställföreträdare för kommunchef 

Sammanfattning av ärendet 

En ställföreträdare för kommunchefen bör utses på samma sätt som skedde 

när kommunstyrelsen tidigare fattade ett sådant formellt beslut i januari 

2015.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 augusti 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Charlotta Rasmusson, HR/administrativ chef, utses till ställföreträdande 

kommunchef. Ställföreträdarskapet aktiveras när kommunchefen är i 

tjänst men inte på plats samt vid kommunchefens frånvaro.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Charlotta Rasmusson 

Ledningsgruppen 
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§ 227 Dnr 2017/000752 253 

Försäljning - Del av Björnhovda 25:2 - NCC Sverige AB 
- (HållBARplats) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2 till NCC Sverige AB, 

cirka 5 200 kvadratmeter.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 8 september 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 september 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

NCC Sverige AB, Tullbron 1, 392 32 Kalmar 

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 228 Dnr 2017/000753 253 

Försäljning - Del av Björnhovda 25:2 - Kärnhem 
Bostadsproduktion AB - (HållBARplats) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2 till Kärnhem 

Bostadsproduktion AB, cirka 7 100 kvadratmeter.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 8 september 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 september 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kärnhem Bostadsproduktion AB, Box 217, 351 05 Växjö 

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 229 Dnr 2017/001021 253 

Försäljning del av Björnhovda 25:2 - BoKlok Mark och 
Exploatering AB - (HållBARplats) 

Sammanfattning av ärendet 

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

Exploatering AB, cirka 5 200 kvadratmeter.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 6 september 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 september 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

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

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

För kännedom: 
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§ 230 Dnr 2017/001043 251 

Exploateringsavtal Rylgatan - Del av Björnhovda 25:2 - 
BoKlok Mark och Exploatering AB 

Sammanfattning av ärendet 

BoKlok Mark och Exploatering AB, avser att exploatera delar av fastigheten 

Björnhovda 25:2, enligt ”Detaljplan för del av Björnhovda 25:2 (Rylgatan), 

Mörbylånga kommun”. Exploateringen som avser 24 st lägenheter som 

kommer att upplåtas som bostadsrättser, kan som tidigast påbörjas då 

detaljplanen vunnit laga kraft.  

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterat den 6 september 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 september 2017. 

Kommunstyrelsens beslut om markförsäljning, § 43, den 1 mars. 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

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

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

För kännedom: 
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§ 231 Dnr 2017/001046 003 

Policy för väg- och gatubelysning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 26 april 2016, ett policydokument för väg- 

och gatubelysning. Policyn var avsedd som ett stöd bland annat för det 

övertagande av E.ON:s belysning som enligt gällande överlåtelseavtal pågår 

mellan 2015 och 2019. Kommunens förhållningssätt har varit föremål för 

diskussioner i kommunledningsutskottet och policyn har nu omarbetats. 

Delar av den tidigare texten är densamma men avsnitten har fått en annan 

plats i dokumentets nya struktur och det har även tillkommit nya delar.  

Jonas Jansson, utredare föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Policy för väg- och gatubelysning, daterad den 11 september 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 september 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.    

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på att delegeringsordningen ska ses över så 

den överensstämmer med policyn. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt Anna-Kajsa 

Arnessons yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att se över delegeringsordningen så den 

överensstämmer med policyn. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Policy för väg- och gatubelysning antas. 

2. En uppföljning av hur policyn tillämpas ska göras och redovisas i 

kommunstyrelsen senast i juni 2018.    

_____ 
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Expedieras till: 

Förvaltningen 

Kommunfullmäktige 
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§ 232 Dnr 2017/000904 042 

Årlig prövning av Mörbylånga Bostads AB 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 6 kap. 1a § i kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för 

varje kommunalt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har 

bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 8 juli 2017. 

Kommunstyrelsens § 210 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och verksamheten har bedrivits inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Ekonomi 
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§ 233 Dnr 2017/000905 042 

Årlig prövning av Mörbylånga Fastighets AB 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 6 kap. 1a § i kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för 

varje kommunalt aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har 

bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 8 juli 2017. 

Kommunstyrelsens § 211 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och verksamheten har bedrivits inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Fastighets AB 

Ekonomi 
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§ 234 Dnr 2017/000362 003 

Riktlinjer för offentlig konst 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2016 § 21, att anta en policy 

för offentlig konst i kommunen. Policyn beskriver det övergripande 

förhållningssättet till offentlig konst i kommunen. I samband med beslutet 

lämnades också uppdraget att utforma riktlinjer för det praktiska arbetet med 

offentlig konst i kommunen.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för offentlig konst, daterade den 30 juni 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 augusti 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.   

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar att på sidan 3 under rubriken Fast konst, 

femte stycket, stryks slutet eller är tilldelade medel ur enprocentsregeln. 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på 

Elisabeth Cima-Kvarnekes (V) yrkande. 

Monika Löfvin-Rosén (C) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Ulrik Brandén (M) yrkar på att riktlinjerna förtydligas avseende vad som är 

publika, offentliga och verksamhetsbyggnader. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att policyn med beslut expedieras till de 

kommunala bolagen. 

Ajournering 

Ajournering begärs klockan 13.50-13.58 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Elisabeth Cima-Kvarnekes förslag mot utskottets förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag. 

Nej-röst för Elisabeth Cima-Kvarnekes yrkande. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster och 6 nej-röster. 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ulrik Brandéns 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt Matilda 

Wärenfalks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjerna förtydligas avseende vad som är publika, offentliga och 

verksamhetsbyggnader. 

2. Riktlinjerna för offentlig konst antas. 

3. Policyn med beslut expedieras till de kommunala bolagen.  

Reservation 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och näringslivssektorn 

Verksamhetsstöd – kansli 

M-verksamheten 

Teknisk affärsverksamhet 

Miljöverksamheten 

Plan och byggverksamheten 

Mörbylånga Fastighets AB 

Mörbylånga Bostads AB 
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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  

Mattias Nilsson (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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§ 235 Dnr 2017/000536 530 

Svar på remiss - Regional transportplan för Kalmar län 
2018-2029 med miljöbedömning 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 kommer den Regionala transportplanen för Kalmar län, 2014-

2025 att revideras och omfatta åren 2018-2029. Mörbylånga kommun ska ge 

sitt yttrande på utskickad remiss från regionförbundet.  

Beslutsunderlag 

Remiss – Samrådshandling daterad den 26 juni 2017. 

Förvaltningens förslag till yttrande, daterad den tredje oktober 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den tredje oktober 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ordföranden och kommunchefen får i uppdrag att med mjukare ton 

skriva om stycket om Stångådal och Tjustbanan.  

2. I övrigt godkänns förvaltningens förslag till yttrande.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

info@rfkl.se (word- och pdf-format)  

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Kultur och näringslivssektorn 

Teknisk affärsverksamhet 

Miljö och byggnadsförvaltningen 

 

 

mailto:info@rfkl.se
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§ 236 Dnr 2017/001103 191 

Överförmyndarverksamheten - Framtida organisation 

Sammanfattning av ärendet 

Det pågår ett arbete att se över organisationen om hur den ska se ut i 

framtiden. Överförmyndaren vill ge sin syn på hur verksamheten bör 

organiseras. 

Överförmyndare Eva Folkesdotter Paradis (M) föredrar ärendet och påvisar 

att samarbetet med Kalmar och Borgholm med ett gemensamt kansli bör 

fortsätta. Det blir en närhet och lättare för den enskilde att ta kontakt.  

Kommunchef Ann Willsund informerar att kommuncheferna har uppdrag att 

se över överförmyndarorganisationen om en gemensam nämnd. 

Överförmyndarens synpunkter 

Mörbylånga kommun bör ha en egen överförmyndare och inte ingå i en 

gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med andra kommuner. 

Istället bör nuvarande samarbetsavtal med Kalmar och Borgholms 

kommuner med ett gemensamt kansli fortsätta. 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarens skrivelse daterad den 3 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet hänskjuts till pågående utredning.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunchefen 
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§ 237 Dnr 2017/001076 102 

Nyval av kontaktpolitiker för kommunstyrelsens verk-
samhetsområde vård och omsorg efter Roger Hedh (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Hedh (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 

vilket leder till att ny kontaktpolitiker ska utses för myndighetsavdelningen, 

LSS-boenden och dagverksamheten. 

På utskottets möte meddelar Jeanette Lindh (KD) att hon avsäger sig sitt 

uppdrag som kontaktpolitiker för Lindero och Villa Viktoria, ingen ny 

politiker föreslås som ersättare.  

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 14 september 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kurt Arvidsson (S) utses till kontaktpolitiker för myndighetsavdelningen, 

LSS-boenden och dagverksamheter istället för Roger Hedh (S). 

2. Emma Gustavsson (S) utses till kontaktpolitiker för Rönningegården och 

Äppelvägen istället för Kurt Arvidsson (S).  

Följande politiker har uppdrag som kontaktpolitiker inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde vård och omsorg till och med mandatperiodens slut. 

Dagverksamheter Gunilla Karlsson (C) 

Hemtjänst Gunilla Karlsson (C) 

Hemsjukvård och rehabilitering Carl Dahlin (M) 

Lindero, Villa Viktoria Vakant 

Rönningegården, Äppelvägen Emma Gustavsson (S) 

Myndighetsavdelningen Kurt Arvidsson (S) 

LSS-boenden och dagverksamheter  Kurt Arvidsson (S) 

Personlig assistans, socialpsykiatrin Ulf Magnusson (S) 

Integration och AME Eva Folkesdotter Paradis (M) 

_____ 
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Expedieras till: 

Gunilla Karlsson 

Carl Dahlin 

Emma Gustavsson 

Kurt Arvidsson 

Ulf Magnusson 

Eva Folkesdotter Paradis 

För kännedom: 

Verksamhetsstöd - Kansli 
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§ 238 Dnr 2017/001075 102 

Nyval av kontaktpolitiker för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde barn och ungdom efter Stig 
Salebäck (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Stig Salebäck (S) har genom skrivelse avsagt sig uppdraget som 

kontaktpolitiker inom verksamhetsområde barn och ungdom. 

Beslutsunderlag 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 september 2017. 

Avsägelse daterad den 5 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gunilla Karlsson (C) utses till kontaktpolitiker för Skansenskolan 4-9 

istället för Stig Salebäck (S). 

2. Annika Willaume (S) utses till kontaktpolitiker för kommunens 

fritidsgårdar, kulturskola och kost istället för Stig Salebäck (S). 

3. Kristina Sjöström (S) utses till kontaktpolitiker för Gårdby och Aluns 

skolor och förskolor samt Tanneförskolan i Alby istället för Stig 

Salebäck (S).  

Följande politiker har uppdrag som kontaktpolitiker inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde barn och ungdom till och med mandatperiodens slut. 

Färjestadens skola och Smaragdskolan  Agneta Stjärnlöf (M) 

Marcus Persson (C) 

Skansenskolan 4-9, Skansenskolan F-3, Mattias Nilsson (S) 

Mörbylånga Gunilla Karlsson (C) 

Torslunda skola och förskola och för- Marcus Persson (C) 

skolan Växthuset Gunilla Karlsson (C) 

Glömminge skola och förskola och Mattias Nilsson (S) 

Algutsrum förskola Carl Dahlin (M) 

Gårdby och Alun skolor och förskolor Carl Dahlin (M) 

och Tanneförskolan i Alby Kristina Sjöström (S) 

Förskolor i Färjestaden och  Agneta Stjärnlöf (M) 

pedagogisk omsorg Marcus Persson (C) 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-10-10  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Fritidsgårdar, kulturskola och kost Eva Öberg (MP) 

 Annika Willaume (S) 

Solvändan Kristina Sjöström (S) 

 Gunilla Karlsson (C) 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Agneta Stjärnlöf 

Marcus Persson 

Mattias Nilsson 

Gunilla Karlsson 

Carl Dahlin 

Kristina Sjöström 

Annika Willaume 

För kännedom: 

Verksamhetsstöd - Kansli 
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§ 239 Dnr 2017/000001 002 

 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 23 augusti 2017. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 29 augusti och den 

18 september 2017. 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 17 augusti och den 

14 september 2017. 

Sociala utskottets protokoll från den 16 augusti, den 24 augusti och den 

13 september 2017. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:30-17:32. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-10-10  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 240 Dnr 2017/001002 006 

Sammanträdesplan 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för 2018 har tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 augusti 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och dess utskott, samt 

kommunstyrelsens råd, antas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Kommunstyrelsens råd 

Kommunfullmäktige 
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§ 241 Dnr 2017/001078 378 

Försäljning av vindkraftverk Brahehus 

Sammanfattning av ärendet 

Partillebo har visat intresse om att få köpa kommunens vindkraftverk i 

Brahehus för 20 miljoner kronor per den 2 januari 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till avtal om försäljning av kommunens vindkraftverk i 

Brahehus godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 242 Dnr 2017/000515 005 

Svar på Motion av Anna-Kajsa Arnesson (C) – Under-
sökning av IT-supporten för elever och lärare 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen hävdas det att kommunens IT-support för Skansenskolans hög-

stadium inte fungerar. Det framgår av klagomål från elever och lärare att det 

tar lång tid för att åtgärda problem och att bemanningen av IT-supporten 

under skoltid är bristfällig. Motionären föreslår därför att en ordentlig under-

sökning genomförs där elever och lärare får lämna synpunkter över tidsåt-

gången mellan händelse och åtgärd. Därefter ska materialet redovisas för 

kommunstyrelsen som i sin tur lämnar ett förslag på åtgärd till kommunfull-

mäktige.     

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 24 april 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 september 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 27 september 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Undersökningen ska genomföras av kommunstyrelsens förvaltning. 

3. Resultatet av undersökningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast 

vid dess sammanträde i januari 2018. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 243 Dnr 2017/001102 214 

Antagande av detaljplan - Del av Björnhovda 25:2, 
Rylgatan 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 19 maj 2016 från BoKlok Housing AB om att 

ändra befintlig detaljplan (F 36) till bostadsändamål.  

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra förtätning med flerbostadshus 

vid Rylgatan i Färjestadens tätort, samt att anpassa befintlig gång- och cykel-

väg till den nya bebyggelsen. Området planläggs för bostadsbebyggelse, 

naturmark och gång- och cykelväg. Planen reglerar att en trädplantering ska 

finnas längs Äppelvägen. 

En checklista för miljöbedömning, upprättad den 23 mars 2017 och 

reviderad den 22 juni 2017, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställ-

ningstagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande 

miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2016, § 121, att 

ställa sig positiv till att pröva ansökan om ändring av detaljplan med utökat 

planförfarande enligt 5 kap 7 § Plan- och bygglagen (PBL). 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2017, § 38, godkänna 

handlingarna upprättade den 23 mars 2017 för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 10 april till den 8 maj 2017 med 

samrådsmöte den 24 april 2017. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2017, § 89, att godkänna 

handlingarna upprättade den 23 mars 2017 och enligt samrådsredogörelsen 

reviderade handlingarna för granskning. 

Planförslaget har varit på granskning från den 10 juli till den 21 augusti 

2017.  

Anita Karlsson, planarkitekt föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti 2017. 

Granskningsutlåtande, daterad den 24 oktober 2017. 

Plankarta, daterad den 24 oktober 2017. 

Planbeskrivning, daterad den 24 oktober 2017. 
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Illustration, daterad den 23 mars 2017. 

Checklista miljöbedömning, daterad den 22 juni 2017. 

Beslut angående ställningstagande miljöbedömning, daterad den 14 juni 

2017. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 23 mars 2017.  

Bullerberäkning, daterad den 17 maj 2017.  

Rapport ljudprojektering bostäder, daterad den 7 juni 2017. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 122 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterad den 24 oktober 

2017, godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget daterat den 24 oktober 2017 antas i enlighet med Plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 244 Dnr 2012/000414 214 

Antagande av detaljplan - Runsbäck 2:195 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att detaljplanelägga fastigheten Runsbäck 2:195 inkom den 

23 maj 2012 med syftet att tillskapa enbostadshus på enskilda tomter. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, 

med möjlighet att sammanbyggas. Vidare är syftet att omhänderta dagvatten 

i planområdet. Syftet är även att säkra bevarandevärda stenmurar med 

kulturhistoriskt värde samt till så stor utsträckning som möjligt bevara träd-

ridån utmed fastighetsgränserna. Sydvästra delen av planområdet med ädel-

lövskog hyser höga naturvärden och bör säkras.  

En checklista för miljöbedömning upprättad den 18 februari 2016 och 

reviderad den 22 december 2016, bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat 

den 22 december 2016 bedöms inte planens genomförande medföra en 

betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas. 

Den 11 september 2012 ställde sig kommunstyrelsen positiv till att pröva 

ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med normalt planför-

farande.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 februari 2016, § 30, 

godkänna handlingarna upprättade den 18 februari 2016 för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 29 augusti till den 26 september 

2016 med samrådsmöte den 12 september 2016. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 december 2016, § 176, 

godkänna handlingarna upprättade den 18 februari 2016 och reviderade den 

22 december 2016 för granskning. 

Planförslaget har varit på granskning från den 20 februari till den 20 mars 

2017. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2016, § 90, godkänna 

handlingarna upprättade den 18 februari 2016 och reviderade den 

22 december 2016 och 22 juni 2017 för granskning II. 

Planförslaget har varit på granskning II från den 10 juli till den 21 augusti 

2017. 

Anita Karlsson, planarkitekt föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterat den 30 augusti 2017. 

Granskningsutlåtande II, daterat den 24 oktober 2017. 

Plankarta, daterad den 24 oktober 2017. 

Planbeskrivning, daterad den 24 oktober 2017. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 22 december 2016. 

Checklista miljöbedömning, daterad den 22 december 2016.  

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 18 februari 2016. 

Beräkning av vägtrafikbuller, daterad den 30 november 2016. 

Naturvärdesinventering, daterad 19 oktober 2015. 

Dagvattenutredning, daterad den 26 maj 2017. 

Skötselplan, daterad den 28 augusti 2017. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 123 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Granskningsutlåtandet II över inkomna synpunkter daterat den 

24 oktober 2017 godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget daterat den 24 oktober 2017 antas i enlighet med Plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 245 Dnr 2017/001107 104 

Begäran om entledigande av ersättare i Mörbylånga 
Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna i Mörbylånga kommun hemställer hos kommunfullmäktige att 

entlediga ersättare Per Fredriksson (-) från uppdraget i Mörbylånga 

Bostads ABs och Mörbylånga Fastighets ABs styrelser. Orsaken är att Per 

Fredriksson inte längre är medlem i partiet. 

Stöd för denna åtgärd finns i både Kommunallagen samt Aktiebolagslagen, 

där det fastslås att kommunfullmäktige kan entlediga ledamöter/ersättare i 

kommunala bolag. 

Beslutsunderlag 

Begäran inkommen den 4 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Per Fredriksson (-) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i respektive 

styrelse för Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-10-10  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 246   

Ansökan om särskilt förordnad  

Sekretessärende     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Viktoria Gustavsson Dimond 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-10-10  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 247   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

Sekretessärende    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

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

NÄRVAROLISTA 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum  

 

 

2017-10-10 
 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

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 

Mattias Nilsson (S)  X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anne Oscarsson (SD)  X 

 

  



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2017-10-10 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Personliga ersättare Närvaro 

Jeanette Lindh (KD) X 

Carl Dahlin (M)  X 

Sven Stensson (M)   -- 

Sebastian Hallén (L) -- 

Gunilla Karlsson (C) X 

Marcus Persson (C)  -- 

Johan P Hammarstedt (MP) -- 

Ulf Magnusson (S) X 

Kurt Arvidsson (S) X 

Emma Gustavsson (S) -- 

Stig Salebäck (S) X 

Annika Willaume (S) X 

Curt Ekvall (SD) X 
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