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§ 36   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ulrik Brandén utses till att justera dagens protokoll.    

_____ 
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§ 37   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 38   

Tillåtelse att närvara på kommunstyrelsens möte den 7 
mars 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Tre elever önskar i studiesyfte närvara vid del av kommunstyrelsens 

sammanträde.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Eleverna Olivia Jaenssen, Sofie Olsson och Oliver Svensson får närvara 

vid sammanträdet under förmiddagen.  

_____ 
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§ 39 Dnr 2016/000964 622 

Kostpolicy med riktlinjer 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny kostpolicy med riktlinjer för hela kostenhetens verksamhet 

har tagits fram. Ärendet har tidigare återremitterats för ytterligare beredning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut, daterat den 6 december 2016 § 263. 

Förslag på kostpolicy daterade den 20 januari 2017. 

Tjänsteskrivelse daterade den 31 januari 2017.    

Förslag framförda vid mötet 

Ulrik Brandén (M): Ekologisk ersätts i hela dokumentet med 

närproducerad/ekologisk. 

Henrik Yngvesson (M): Första meningen under rubriken ”Hållbar 

utveckling” på sidan två ändras till: ”Måltiderna ska främja en hållbar 

utveckling utifrån fyra dimensioner – miljömässig, ekonomisk, etisk och 

kvalitetssäkrad hållbarhet. Motsvarande ändring görs också på sidan 7 i 

första meningen under rubriken ”Upphandling av livsmedel”. 

Carl Dahlin (M): På sidan sju tas tredje meningen om vegetarisk lunch under 

rubriken ”Upphandling av livsmedel” bort. Sista meningen i samma stycke 

får lydelsen: ”Vårt mål är att snarast öka andelen närproducerade/ekologiska 

livsmedel, dock senast 2020, och närproducerade produkter ska väljas före 

importerade ekologiska produkter när så är möjligt.” 

Anna-Kajsa Arnesson (C): På sidan 3 under rubriken ”Lunch” ändras i tredje 

stycket ordet skolor till skolrestauranger. Dessutom tas fjärde stycket om 

vegetarisk mat bort. 

På sidan 7 under rubriken ”Upphandling av livsmedel” läggs följande 

mening till sist i stycket: ”Vid upphandling av animaliska produkter ska 

dessa vara producerade minst enligt svensk djurskyddslagstiftning och 

djuromsorgskrav.” 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram de olika förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att bifalla samtliga framlagda förslag. 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till kostpolicy med riktlinjer antas med nedanstående 

ändringar.  

2. Ekologisk ersätts i hela dokumentet med närproducerad/ekologisk. 

3. Första meningen under rubriken ”Hållbar utveckling” på sidan två ändras 

till: ”Måltiderna ska främja en hållbar utveckling utifrån fyra 

dimensioner – miljömässig, ekonomisk, etisk och kvalitetssäkrad 

hållbarhet. Motsvarande ändring görs också på sidan 7 i första meningen 

under rubriken ”Upphandling av livsmedel”. 

4. På sidan sju tas tredje meningen om vegetarisk lunch under rubriken 

”Upphandling av livsmedel” bort. Sista meningen i samma stycke får 

lydelsen: ”Vårt mål är att snarast öka andelen närproducerade/ekologiska 

livsmedel, dock senast 2020, och närproducerade produkter ska väljas 

före importerade ekologiska produkter när så är möjligt.” 

5. På sidan 3 under rubriken ”Lunch” ändras i tredje stycket ordet skolor till 

skolrestauranger. Dessutom tas fjärde stycket om vegetarisk mat bort. 

6. På sidan 7 under rubriken ”Upphandling av livsmedel” läggs följande 

mening till sist i stycket: ”Vid upphandling av animaliska produkter ska 

dessa vara producerade minst enligt svensk djurskyddslagstiftning och 

djuromsorgskrav.” 

7. Policyn gäller från och med den 1 april 2017.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kostenheten 

M-verksamheten 
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§ 40 Dnr 2017/000093 003 

Införande av motivationspris 

Sammanfattning av ärendet 

Ett motivationspris införs inom kommunala grundskolan för att stimulera 

och uppmuntra till ökade studieprestationer.  

Beslutsunderlag 

Policydokument daterat den 6 februari 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2017.  

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 13 februari 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer för motivationspris antas. 

2. Riktlinjerna börjar användas 2017.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Barn och utbildning 
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§ 41 Dnr 2016/000970 003 

Revidering av Riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, 
omsorg och service enligt socialtjänstlagen 

Sammanfattning av ärendet 

Biståndshandläggare vid myndighetsavdelningen och enhetschefer samt 

personal inom kommunal verkställighet av insatser har tillsammans 

konstaterat att det föreligger ett behov att förändra lydelsen av punkten 5.10 

”Vak” i gällande riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg och service 

enligt socialtjänstlagen i Mörbylånga kommun. 

Förändringen görs för att möjliggöra en tillämpning av insatsen för en större 

grupp som kan vara i behov av det stöd som kan erhållas inom ramen för 

denna insats.    

Beslutsunderlag 

Förslag till nya ”Riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg och service 

enligt socialtjänstlagen”, daterad den 30 januari 2017.    

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2017. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 9 februari 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ny lydelse vad gäller insatsen 5.10 ”Vak” framgår i reviderade riktlinjer 

för bistånd inom omvårdnad, omsorg och service enligt socialtjänstlagen 

i Mörbylånga kommun som föreslås antas med giltighet från och med 

den 1 april 2017.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 
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§ 42 Dnr 2016/001162 007 

Revisionsrapport - Granskning av lönehantering 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har sedan tidigare uppdragit åt PwC Sverige att 

genomföra en granskning av lönehanteringen i Mörbylånga kommun. 

Revisorerna begär att kommunstyrelsen senast den 24 mars 2017, ska 

redovisa vilka åtgärder man avser att vidta med anledning av de påpekanden 

som görs i revisionsrapporten.   

Beslutsunderlag 

PwC:s revisionsrapport ”Granskning av lönehanteringen”, inkommen den 13 

december 2016. Tjänsteskrivelse, daterad den 2 februari 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 februari 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. De åtgärder som är vidtagna med anledning av revisionsrapportens 

påpekanden godkänns. 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att initiera en utvärdering av kommunens 

system för intern kontroll samt att vid behov föreslå förbättringsåtgärder.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunchef 

För kännedom: 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
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§ 43 Dnr 2017/000048 253 

Exploateringsavtal - Del av Mörbylånga 11:54, 11:27, 
Norra Viken 

Sammanfattning av ärendet 

Exploatören Ecodom AB vill fortsätta sin påbörjade exploatering i Norra 

viken med etapp 1C. I exploateringen ingår VA och gator.    

Beslutsunderlag 

Development Agreement, area 1C, daterat den 2 februari 2017. 

Exploateringsavtal, svensk översättning, daterat den 2 februari 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 februari 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ecodom AB, c/o Fortner AB, Södra Långgatan 18, 392 32 Kalmar 

För kännedom: 

Verksamhetsstöd – Mar och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 44 Dnr 2016/001239 017 

Remiss - Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning 
och reda i välfärden (SOU 2016:78) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Finans-

departementets betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). 

Utgångspunkterna i betänkandet är att det föreligger behov av att upprätta ett 

nytt regelverk beträffande välfärdstjänster som finansieras av skattemedel, 

bland annat genom öppenhet och insyn i hur offentliga medel används, samt 

att se över regelverk i syfte att förenkla och förbättrar förutsättningarna för 

idéburna aktörer inom välfärdssektorn. Betänkandets föreslagna åtgärder ska 

säkerställa att offentliga skattemedel används till just det som de är avsedda 

till, vilket följaktligen innebär att eventuella ekonomiska överskott i 

verksamheten ska som huvudregel återinvesteras i berörd verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Remiss - Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden 

(SOU 2016:78). 

Mörbylånga kommuns yttrande, daterat den 14 februari 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 februari 2017. 

Förslag till beslut under mötet 

Kurt Arvidsson (S): Ärendet bordläggs. 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V): Avslag till kommunledningsutskottets 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslaget om bordläggning och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer kommunledningsutskottets förslag mot Elisabeth Cima-

Kvarnekes förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

kommunledningsutskottets förslag att anta yttrandet.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget.  

_____ 
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Reservation 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V), Bength Andersson (S), Kurt Arvidsson (S), 

Roger Hedh (S) och Stig Salebäck (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Expedieras till: 

Finansdepartementet 

Avdelningen för offentlig förvaltning 

Kommunenheten 

fi.registrator@regeringskansliet.se 

103 33 Stockholm 

För kännedom: 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

mailto:fi.registrator@regeringskansliet.se
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§ 45 Dnr 2017/000146 530 

Prioritering till regional transportplan för Kalmar län 
2018-2029 

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 

sina synpunkter på vilka objekt som kommunen prioriterar.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till prioritering, daterat den 28 februari 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till prioritering till Regional transportplan för Kalmar län 2018-

2029 godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar 

För kännedom: 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd  - Kommunkansli 

Kultur och näringsliv 

Teknisk affärsverksamhet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 46 Dnr 2016/001106 348 

Tilldelningsbeslut - Överföringsledning Degerhamn - 
Grönhögen VA - entreprenad 

Sammanfattning av ärendet 

Tilldelningsbeslut i upphandling av VA-entreprenad - Överföringsledning 

Degerhamn – Grönhögen, huvuddel 1 VA-ledningar. 

Fyra anbud inkom till Mörbylånga kommun och tre av dessa bedöms 

uppfylla ställda krav. Anbud nr 2 uppfyller samtliga ställda krav och har det 

lägsta priset.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 2017.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudsgivare Sandahls Entreprenad AB 

till en anbudssumma av 33 010 000 kronor gällande VA-entreprenad för 

överföringsledning Degerhamn – Grönhögen, huvuddel 1 VA-ledningar. 

2. Frågan om investeringsökning hänskjuts till budgetberedningen 2018.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 47 Dnr 2016/001079 348 

Tilldelningsbeslut - Nytt vattenverk Degerhamn - 
Byggnads-, mark- och VVS-entreprenad 

Sammanfattning av ärendet 

Tilldelningsbeslut avseende Degerhamns vattenverk byggnads-, mark- och 

VVS-entreprenad.  

Ett anbud inkom till Mörbylånga kommun och det bedömdes uppfylla ställda 

krav.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudsgivare NCC Construction Sverige 

AB till en anbudssumma av 29 825 000 kronor för byggnads-, mark- och 

VVS-entreprenad för nytt vattenverk i Degerhamn. 

2. Frågan om utökning av investeringsbudget hänskjuts till 

budgetberedningen 2018.  

3. Paragrafen justeras omedelbart.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 48 Dnr 2016/001080 348 

Tilldelningsbeslut - Nytt vattenverk Degerhamn - 
Elentreprenad 

Sammanfattning av ärendet 

Tilldelningsbeslut avseende Degerhamns vattenverk – Elentreprenad.   

Tre anbud inkom till Mörbylånga kommun och samtliga bedöms uppfylla 

ställda krav. Anbud nr 2 uppfyller samtliga ställda krav och har det lägsta 

priset.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudsgivare Elajo El & Energiteknik AB 

till en anbudssumma av 7 160 000 kronor gällande elentreprenad för nytt 

vattenverk i Degerhamn.   

2. Frågan om utökning av investeringsbudget hänskjuts till 

budgetberedningen 2018. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 49 Dnr 2016/001081 348 

Tilldelningsbeslut - Nytt vattenverk Degerhamn - 
Maskinentreprenad 

Sammanfattning av ärendet 

Tilldelningsbeslut avseende Degerhamns vattenverk – Maskinentreprenad. 

Fyra anbud inkom till Mörbylånga kommun och samtliga bedöms uppfylla 

ställda krav. Anbud nr 3 uppfyller samtliga ställda krav och har det lägsta 

priset.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 februari 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom tilldelningsbeslut anta föreslagna anbudsgivare JC POOL AB till 

en anbudssumma av 8 970 500 kronor för maskinentreprenad för nytt 

vattenverk i Degerhamn. 

2. Frågan om utökning av investeringsbudget hänskjuts till 

budgetberedningen 2018. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet  
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§ 50 Dnr 2016/001189 104 

Bo Blad (S) - Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
barn- och ungdomsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Bo Blad (S) har avsagt sig sitt uppdrag i barn- och ungdomsutskottet.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bo Blads (S) avsägelse av sitt uppdrag i barn- och ungdomsutskottet 

godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bo Blad 

Barn- och ungdomsutskottet 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan 

Walda 
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§ 51 Dnr 2016/001191 102 

Val av ledamot i barn- och ungdomsutskottet efter Bo 
Blad (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Ny ledamot till barn- och ungdomsutskottet efter Bo Blad (S) ska utses.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet efter Bo Blad (S) väljs 

Mattias Nilsson (S).         

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mattias Nilsson 

Barn- och ungdomsutskottet 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan 

Walda 
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§ 52   

Redovisning av uppdrag 

Förutsättningar för om- eller tillbyggnad av Gårdby sporthall 

Redovisning av uppdraget att undersöka förutsättningarna för en om- eller 

tillbyggnad av Gårdby sporthall skulle göras vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 7 mars 2017. Beräkningar av kostnader är inte klara och 

förvaltningen begär att få redovisa uppdraget vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 4 april istället. 

Redovisning av ej verkställda uppdrag 

En sammanställning av uppdrag som ska verkställas men ännu inte är klara 

presenteras.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll den 20 december 2016 § 258.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdraget om att undersöka förutsättningarna för en om- eller 

tillbyggnad av Gårdby sporthall redovisas vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 4 april. 

2. Styrelsen har tagit del av sammanställningen av uppdrag som ska 

verkställas.          

_____ 
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Kommunchefen 
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§ 53 Dnr 2017/000001 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 15 februari 2017. 

Sociala utskottets protokoll från den 15 februari 2017. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:14.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 54 Dnr 2017/000002 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 28 februari 2017. 

Information om tänkt utbyggnad söder om Ladan i Färjestaden 

Jonas Kristiansson från NCC och Anders Wimby från Bovieran informerar 

och sina respektive företags idéer om hur marken kan användas. 

Ekonomisk rapport 

Ann Willsund informerar om preliminärt bokslut för 2016. 

Presentation av KKIK 

Ann Willsund informerar om resultatet av senaste undersökningen av 

kommunens kvalitet i korthet, KKIK. 

Utbyggnad av fjärrvärme 

Bengt Johansson och Niclas Beermann informerar om kommande behov av 

utbyggnad av fjärrvärme i Färjestaden. Frågan tas upp för vidare diskussion 

vid nästkommande sammanträde med kommunledningsutskottet. 

Barn och ungdom 

David Idermark och Ylva Tinnert-Gelebo informerar och barn- och 

ungdomsverksamhetens mål och uppdrag.     

_____ 
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§ 55 Dnr 2016/000257 869 

Svar på Medborgarförslag - Önskan om en kulturpelare 
på torget i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en kulturpelare med hänvisningar till 

ateljéer, gallerier och verkstäder som används av konstnärer och 

konsthantverkare, ska sättas upp på torget i Mörbylånga. 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för ytterligare 

beredning den 30 augusti 2016. Ett syfte med detta var att förvaltningens 

dåvarande förslag skulle prövas i förhållande till de beslut som 

kommunfullmäktige fattat gällande kultur- och näringslivsstrategierna.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2016, § 184. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 februari 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bifalla medborgarförslaget under förutsättning av att bygglov kan 

medges. 

2. Uppdra till miljö- och byggnadsförvaltningen att i samråd med kultur- 

och näringslivssektorn utreda förutsättningarna till att en stolpe med 

informationsskyltar till besöksobjekt och näringsidkare i området, 

lokaliseras till torget i Mörbylånga. 

3. Återrapport ska ske på kommunstyrelsens möte den 9 maj 2017.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2016/001164 162 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - En dynamisk och 
relevant krisövning måste genomföras för en eventuell 
olycka på Ölandsbron 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en krisövning gällande skada eller olycka på 

Ölandsbron ska genomföras. Motionen hänvisar bland annat till olyckan på 

Södertäljebron sommaren 2016 och föreslår även att Mörbylånga kommun 

ska agera för att det ska finnas en detaljerad plan för hur ett långvarigt 

brostopp ska kunna hanteras.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 december 2016. 

Kommunfullmäktiges ordförande, beslut daterat den 16 december 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att en övning är planerad 

och ska genomföras under år 2018 samt att kommunen har för avsikt att 

se över de delar av beredskapsplanen som kan betraktas som särskilda 

kommunala intressen under år 2017.    

_____ 
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Kommunfullmäktige 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-03-07  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 2016/000458 023 

Svar på Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) - Att 
anställa en personalchef 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen framhåller att höga sjuktal och stora framtida rekryteringsbehov 

kräver att det görs en översyn av kommunens personalorganisation. Det är 

nu februari 2017 men i motionen yrkas också att rekryteringsprocessen för 

att anställa en personalchef borde ha inletts redan under år 2016.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 april 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att översynen av 

verksamhetsstödet och rekryteringen av ny personalchef med titeln HR 

och administrativ chef pågår.    

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 58 Dnr 2017/000052 346 

VA-taxa författningstext 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av VA-taxans struktur och innehåll har genomförts, för såväl 

anläggningsavgifter som brukningsavgifter. I uppdraget har också varit att ta 

fram ett underlag som kan ligga till grund för beslut till en förändrad 

konstruktion av taxan.  

Ärendet bordlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari 2017 

§ 32.    

Beslutsunderlag 

VA-taxa Mörbylånga, daterad den 28 oktober 2016. 

VA-taxa författningstext, daterad den 18 november 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2017.  

Förslag framförda vid mötet 

Henrik Yngvesson (M): Ärendet återremitteras till förvaltningen för 

komplettering av taxan. 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslaget om återremiss och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för komplettering av taxan.         

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-03-07  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2016/000700 003 

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2017-2020 

Sammanfattning av ärendet 

 Förslaget till klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2017-2020 

återremitterades av kommunstyrelsen den 16 augusti 2016 § 187. Ärendet 

har nu åter behandlats av miljö- och byggnadsnämnden och har överlämnats 

till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.     

Beslutsunderlag 

Förslag till klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2017-2020. 

Förslag till handlingsplan till klimatstrategi 2017-2020. 

Målöversikt inklusive ansvarsfördelning och budget. 

Kommunstyrelsens beslut den 16 augusti 2016 § 187. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut den 16 februari 2017 § 22.      

Förslag framförda vid sammanträdet 

Henrik Yngvesson (M): Eftersom det finns en del oklarheter kring bland 

annat finansiering så bjuder kommunstyrelsen in företrädare för miljö- och 

byggnadsnämnden tillsammans med berörda tjänstemän till 

kommunstyrelsens sammanträde den 4 april där också beslut i ärendet fattas. 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram det egna förslaget och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Eftersom det finns en del oklarheter kring bland annat finansiering så 

bjuder kommunstyrelsen in företrädare för miljö- och byggnadsnämnden 

tillsammans med berörda tjänstemän till kommunstyrelsens sammanträde 

den 4 april där också beslut i ärendet fattas.        

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Förvaltningschef miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 60   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretessärende. 
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§ 61   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretessärende. 
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