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§ 178 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Elisabeth Cima Kvarneke (V) utses att justera dagens protokoll fredagen 

den 8 september 2017. 

_____ 
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§ 179 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

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

mötet. 

Extra ärende 

Firmatecknare för Mörbylånga kommun.  

_____ 
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§ 180 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 augusti månad redovisades. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 29 augusti 2017. 

Ölands kommunalförbund 

Sara Malmgren, ekonomichef föredrog Ölands kommunalförbund 

tertialbokslut.  

Jakob Franzén, destinationsutvecklare och Stefan Ahlgren, destinationsutvecklare 

informerade om Ölands cykelled som på är på cirka 140 mil med hänvisning till 

https://cyklapaoland.se 

Arbetsförmedlingen 

Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef informerade om arbetsmarknaden i 

länet där det råder högkonjunktur. Presentationen förmedlades till kommun-

styrelsen efter mötet.  

Mark och exploatering 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef föredrog riktlinjerna för 

markanvändning om vad den kommer att innehålla. 

Vidare informerades om vad som är på gång i verksamheten: 

- Vi har fått remiss om förslag till nationell plan för transportsystemet 

2018-2029. Regionförbundet kommer att svara för länets kommuner. 

- Högstadieskola i Färjestaden – Förfrågningsunderlag kommer att skickas 

ut i slutet av september. 

- Hållbar plats som är sex kvarter. Ett kvarter är sålt. Finns företag som är 

intresserade av övriga kvarter. 

- Snäckstrand södra – Eventuell försäljning av grönytor intill fastigheter. 

- Snäckstrand norra – Se över infrastrukturen inför nybyggnation. 

- Ny mäklare ska upphandlas. 

- Förbifart kyrkbyn i Mörbylånga – Förslag till hösten. 

https://cyklapaoland.se/
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§ 181 Dnr 2017/000469 101 

Redovisning av uppdrag  

Sammanfattning av ärendet 

Eleonor Rosenqvist, fritidsgårdschef informerade om verkställt beslut 

angående utvärdering av barnpanel och ungdomsråd, samt förslag på 

uppdrag.     

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag daterad den 28 augusti 2017. 

Svar på uppdrag - Faktiska kostnader för deltagande i sydostjouren daterad 

den 3 juli 2017. Återkoppling Sydostjouren i Kalmar län daterad den 

7 augusti 2017. Dnr 2016/000715-700 

Uppdrag – Utvärdering av barnpanelen och ungdomsrådet daterad den 

1 september 2017. Dnr 2017/000633-101 

Redovisning av slutfört uppdrag - Revidering av kommunens övergripande 

resursfördelningssystem. Dnr 2015/000950-012 

Delredovisning av uppdrag - Genomlysning av kommunens totala ekonomi. 

Dnr 2015/000948-040 

Delredovisning av uppdrag - Strukturerat arbetssätt i syfte att förbättra och 

effektivisera våra verksamheter. Dnr 2015/000951-012     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen godkänner rapporten om utvärdering av barnpanelen och 

ungdomsrådet. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med föreslagen åtgärd i 

rapporten om barnpanelen och ungdomsrådet. 

3. Styrelsen har tagit del av sammanställningen på uppdrag och verkställda 

beslut.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.00-13.00. 

_____ 
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Expedieras till: 

Eleonor Rosenqvist 
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§ 182 Dnr 2017/000676 017 

Remiss - Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, 
Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet har erbjudit Mörbylånga kommun möjligheten att lämna 

ett yttrande över departementspromemorian om Regionalt utvecklingsansvar 

i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20).  I promemorian 

föreslås att lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

ändras och också omfattar de i titeln angivna länen.    

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat den 20 juli 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juli 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrandet antas och expedieras till Finansdepartementet senast den 

15 september 2017.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

fi.registrator@regeringskansliet.se (word och pdf format) 

 

 

 

mailto:fi.registrator@regeringskansliet.se
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§ 183 Dnr 2017/000566 003 

Riktlinje för kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinje för kontaktpolitiker behöver förändras och ett förslag till reviderad 

riktlinje har tagits fram.    

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad riktlinje för kontaktpolitiker, daterad den 26 juli 2017. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 26 juli 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den reviderade riktlinjen för kontaktpolitiker antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsens kontaktpolitiker 

Hemsidan 

Verksamhetsstöd – kansli 

Verksamhetsstöd – personal och löner 
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§ 184 Dnr 2017/000792 161 

Krisledningsgrupp - Funktioner och riktlinjer 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har utökat antal funktioner i krisledningsgruppen och som en 

konsekvens arbetat fram ett förslag på ny krisledningsgrupp, inklusive 

funktioner och instruktioner.    

Beslutsunderlag 

Förslag på krisledningsgrupp – funktioner och riktlinjer, daterad den 11 juli 

2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 juli 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den utökade krisledningsgruppens funktioner och riktlinjer antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Risk- och informationssäkerhetssamordnaren 

Räddningschefen 

Krisledningsgruppens deltagare 
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§ 185 Dnr 2017/000915 003 

Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning 

Sammanfattning av ärendet 

Europeiska Unionens nya dataskyddsförordning ska börja tillämpas i Sverige 

den 25 maj 2018. Som EU-förordning gäller reglerna omedelbart som lag 

och på samma sätt i alla medlemsstater. Förordningen ger också utrymme för 

kompletterande nationella bestämmelser och i Sverige pågår under hösten 

2017, remissförfarandet gällande en ny dataskyddslag.  

Dataskyddsförordningen kommer att ersätta nuvarande Personuppgiftslag 

(1998:204), PUL.   

Beslutsunderlag 

Datainspektionens - Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning, 

vägledning. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 juli 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunchefen får tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp i 

uppdrag att redovisa en ansvarsfördelning, en kostnadsbild, lämplig 

organisation och rutiner för att hantera tillämpningen av den nya 

dataskyddsförordningen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunchefen 

Ledningsgruppen 
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§ 186 Dnr 2017/000648 017 

Remiss - Välfärdsutredningens slutbetänkande - 
Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet har erbjudit Mörbylånga kommun möjligheten att lämna 

ett yttrande över Välfärdsberedningens slutbetänkande ”Kvalitet i 

välfärden”, Statens offentliga utredningar SOU 2017:38. En särskild utredare 

har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av 

privat utförda välfärdstjänster.    

Beslutsunderlag 

Yttrande, daterat den 24 juli 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2017.   

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2017. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 augusti 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar på att i 

yttrandet under rubriken Förvaltningens synpunkter, andra stycket, sista 

meningen stryks. ”Mörbylånga kommun delar inte utredningens syn på att 

utökade kvalitetskrav inte skulle kunna vara ett alternativ till vinstbe-

gränsning.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer vård och omsorgsutskottets förslag mot Matilda 

Wärenfalks med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för vård och omsorgsutskottets förslag. 

Nej-röst för Matilda Wärenfalk med fleras yrkande. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrandet och expediera detsamma till Finansdepartementet senast 

den 11 september 2017.    
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Reservation 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Mattias Nilsson (S), Ulf 

Magnusson (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) reserverar sig mot 

beslutet. 

Protokollsanteckning 

Om vi hade haft rösträtt hade vi röstat enligt förslag från (S) och (V). 

Kurt Arvidsson (S) ersättare och Annika Willaume (S) ersättare. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

fi.registrator@regeringskansliet.se (word och pdf format) 

För kännedom: 

fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se  

 

 

mailto:fi.registrator@regeringskansliet.se
mailto:fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se
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§ 187 Dnr 2017/000153 312 

Svar på Medborgarförslag - Cykelväg i Gårdby från 
Övre Ålebäck till dagis 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om en cykelväg i Gårdby, från Övre 

Ålebäck och fram till dagis.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 28 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2017, § 25. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 juli 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.   

Inbjudan till förslagsställaren den 30 augusti 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att fortsatta 

ställningstaganden gällande den föreslagna cykelvägen kommer att ske 

inom ramen för budgetberedningens arbete.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Amelie Petersson, Övre Ålebäck 205, 386 92 Färjestaden 

Budgetberedningen 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 188 Dnr 2017/000381 312 

Svar på Medborgarförslag - Belysning på gång-/cykel-
vägen mellan Järnvägsgatan och Sleipnergatan i 
Skogsby 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget beskriver behovet av en gatubelysning längs cykelvägen 

från Skogsby centrum och ner längs Järnvägsgatan.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 april 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2017, § 40. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 juli 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.   

Inbjudan till förslagsställaren den 30 augusti 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Frågan om finansiering av belysning på gång- och cykelvägen från 

Skogsby centrum och ned mot Järnvägsgatan hänskjuts till 

budgetberedningen. 

2. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att förvaltningen 

är överens med förslagsställaren om att behov föreligger samt att 

finansieringen av belysningen hänskjuts till budgetberedningen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Leif Linder, Sleipnergatan 2 H, 386 93 Färjestaden 

Budgetberedningen 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 189 Dnr 2017/000597 317 

Svar på Medborgarförslag - Gatubelysning längs 
cykelvägen från Skogsby centrum ner till Järnvägs-
gatan 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget beskriver behovet av en gatubelysning längs cykelvägen 

som leder från Skogsby centrum och ner längs Järnvägsgatan.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 maj 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 30 maj 2017, § 66. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 juli 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.   

Inbjudan till förslagsställaren den 30 augusti 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Frågan om finansiering av belysningen på gång- och cykelvägen från 

Skogsby centrum och ned mot Järnvägsgatan hänskjuts till budget-

beredningen. 

2. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att förvaltningen 

är överens med förslagsställaren om att behov föreligger samt att 

finansiering av belysningen hänskjuts till budgetberedningen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

karinkarlsson1982@gmail.com  

Budgetberedningen 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 

 

 

mailto:karinkarlsson1982@gmail.com
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§ 190 Dnr 2017/000674 349 

Svar på Medborgarförslag - Vattenbesparingstävling 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska utlysa en tävling för att 

stimulera konsumenterna att hålla förbrukningen av vatten på en så låg nivå 

som möjligt.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 2 juni 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2017, § 81. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 juli 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.   

Inbjudan till förslagsställaren den 30 augusti 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen varken 

har ett fjärravläsningssystem eller de manuella resurser som skulle 

krävas för att kunna ha en sådan kontroll på den faktiska vattenför-

brukningen som en rättvisande tävling skulle kräva.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Per-Olof Ohlsson, Elfvings väg 24, 386 34 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(51) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-09-05  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 191 Dnr 2017/000986 104 

Roger Hedh (S) - Avsägelse av uppdraget som ledamot 
och 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Hedh (S) har avsagt sig rubricerade uppdrag från och med den 

1 september 2017.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkom den 24 augusti 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Roger Hedh 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 192 Dnr 2017/000993 102 

Val av ledamot i vård- och omsorgsutskottet efter 
Roger Hedh (S)  

Förslag på mötet 

Emma Gustavsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Emma Gustavsson (S), Lundströms väg 11, 386 96 Färjestaden som 

ledamot i vård och omsorgsutskottet efter Roger Hedh (S) från och med 

den 1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Emma Gustavsson, Lundströms väg 11, 386 96 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 193 Dnr 2017/000994 102 

Val av 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsutskottet 
efter Roger Hedh (S)  

Förslag på mötet 

Emma Gustavsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Emma Gustavsson (S), Lundströms väg 11, 386 96 Färjestaden som 

2:e vice ordförande i vård och omsorgsutskottet efter Roger Hedh (S) 

från och med den 1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Emma Gustavsson, Lundströms väg 11, 386 96 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 194 Dnr 2017/000987 104 

Veronika Hildingsson (S) - Avsägelse av uppdraget 
som ersättare i kommunledningsutskottet samt 
ledamot i sociala utskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Veronika Hildingsson (S) har avsagt sig rubricerade uppdrag från och med 

den 1 september 2017.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkom den 24 augusti 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Veronika Hildingsson 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreterarna 
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§ 195 Dnr 2017/000995 102 

Val av ersättare i kommunledningsutskottet efter 
Veronika Hildingsson (S) 

Förslag på mötet 

Stig Salebäck (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Stig Salebäck (S), Bygdegårdsvägen 7, 386 96 Färjestaden som 

ersättare i kommunledningsutskottet efter Veronika Hildingsson (S) från 

och med den 1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck, Bygdegårdsvägen 7, 386 96 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 196 Dnr 2017/000996 102 

Val av ledamot i sociala utskottet efter Veronika 
Hildingsson (S) 

Förslag på mötet 

Mattias Nilsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Mattias Nilsson (S), Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga som 

ledamot i sociala utskottet efter Veronika Hildingsson (S) från och med 

den 1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mattias Nilsson, Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 197 Dnr 2017/000997 102 

Val av 2:e vice ordförande i sociala utskottet efter 
Veronika Hildingsson (S) 

Förslag på mötet 

Mattias Nilsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Mattias Nilsson (S), Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga som 2:e 

vice ordförande i sociala utskottet efter Veronika Hildingsson (S) från 

och med den 1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mattias Nilsson, Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 198 Dnr 2017/000988 104 

Stig Salebäck (S) - Avsägelse av uppdraget som 
ledamot i barn- och ungdomsutskottet samt barn-
panelen och ungdomsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Stig Salebäck (S) har avsagt sig rubricerade uppdrag från och med den 

1 september 2017.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkom den 24 augusti 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreterarna 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(51) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-09-05  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 199 Dnr 2017/000998 102 

Val av ledamot i barn- och ungdomsutskottet efter Stig 
Salebäck (S) 

Förslag på mötet 

Annika Willaume (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Annika Willaume (S), Södra Möcklebyvägen 13, 386 63 

Degerhamn som ledamot i barn och ungdomsutskottet efter Stig 

Salebäck (S) från och med den 1 september 2017 till och med den 

31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Annika Willaume, Södra Möcklebyvägen 13, 386 63 Degerhamn 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 200 Dnr 2017/001001 102 

Val av 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsut-
skottet efter Stig Salebäck (S) 

Förslag på mötet 

Mattias Nilsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Mattias Nilsson (S), Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga som 2:e 

vice ordförande i barn och ungdomsutskottet efter Stig Salebäck (S) från 

och med den 1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mattias Nilsson, Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 201 Dnr 2017/000999 102 

Val av ledamot i barnpanelen efter Stig Salebäck (S) 

Förslag på mötet 

Mattias Nilsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Mattias Nilsson (S), Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga som 

ledamot i barnpanelen efter Stig Salebäck (S) från och med den 

1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mattias Nilsson, Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 202 Dnr 2017/001007 102 

Val av vice ordförande i barnpanelen efter Stig 
Salebäck (S) 

Förslag på mötet 

Mattias Nilsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Mattias Nilsson (S), Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga som vice 

ordförande i barnpanelen efter Stig Salebäck (S) från och med den 

1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mattias Nilsson, Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 203 Dnr 2017/001000 102 

Val av ledamot i ungdomsrådet efter Stig Salebäck (S) 

Förslag på mötet 

Mattias Nilsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Mattias Nilsson (S), Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga som 

ledamot i ungdomsrådet efter Stig Salebäck (S) från och med den 

1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mattias Nilsson, Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 204 Dnr 2017/001008 102 

Val av vice ordförande i ungdomsrådet efter Stig 
Salebäck (S) 

Förslag på mötet 

Mattias Nilsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Mattias Nilsson (S), Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga som vice 

ordförande i ungdomsrådet efter Stig Salebäck (S) från och med den 

1 september 2017 till och med den 31 december 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mattias Nilsson, Trollstigen 11, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd – personal och löner 

Hemsidan 

Sekreteraren 
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§ 205 Dnr 2017/000001 002 

 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:29.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 206 Dnr 2017/000401 312 

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg till skola och 
sporthall i Gårdby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en gång- och cykelväg ska anläggas till 

skolan och sporthallen i Gårdby. Vägen kan sträckas parallellt med den 

befintliga väg 925 från Gårdby skola i söder, genom byn, upp till korsningen 

mellan utfarten för vägen till Övre Ålebäck och södra infarten till 

naturreservatet Gårdby Sandhed.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 april 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 30 maj 2017, § 65. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 juli 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att fortsatta 

ställningstaganden gällande en gång- och cykelväg som också ger 

möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt nå skola och sporthall i Gårdby, 

kommer att ske inom ramen för budgetberedningens arbete.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 207 Dnr 2017/000716 042 

Ölands kommunalförbund - Tertialbokslut per den 
30 april 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett godkännande av tertialbokslut per den 30 april 2017 för 

Ölands Kommunalförbund. Ölands Kommunalförbunds resultat per den 

30 april 2017 uppgår till 134 000 kronor.  

Sara Malmgren, ekonomichef föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Mörbylånga Bostads AB:s skrivelse daterad 6 september 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Tertialbokslutet för Ölands kommunalförbund per den 30 april 2017 

godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 208 Dnr 2017/000583 303 

Revidering av verksamhetsområden i Degerhamn-
Årsvik, Dörby, Grönhögen och Strandskogen 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med utbyggnad av det kommunala VA-nätet så ser Mörbylånga 

kommun över vilka fastigheter inom verksamhetsområden som ligger i 

närheten av utbyggnaden och behöver revideras.    

Niclas Beermann, teknisk chef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2017. 

Bilaga 1. Lista Degerhamn-Årsvik verksamhetsområde. 

Bilaga 2. Karta Degerhamn-Årsvik verksamhetsområde. 

Bilaga 3. Lista Dörby verksamhetsområde. 

Bilaga 4. Karta Dörby verksamhetsområde. 

Bilaga 5. Lista Grönhögen-Ventlinge verksamhetsområde. 

Bilaga 6. Karta Grönhögen-Ventlinge verksamhetsområde. 

Bilaga 7. Lista Strandskogen verksamhetsområde. 

Bilaga 8. Karta Strandskogen verksamhetsområde. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Revideringen av verksamhetsområden i Degerhamn-Årsvik, Dörby, 

Grönhögen-Ventlinge samt Strandskogen antas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 209 Dnr 2017/000932 045 

Mörbylånga Bostads AB - Utökad borgens- och 
låneram samt upphävande av fullmäktigebeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB har ett uppdrag att nyproducera 40 lägenheter under 

mandatperioden. För att komma vidare i processen med att producera nya 

bostäder i kommunen måste finansieringen lösas. Diskussioner pågår om den 

framtida finansieringslösningen mellan ägaren och bolagets styrelse. För att 

snabbt komma vidare och kunna komma igång med nyproduktion av nya 

lägenheter behövs en temporär finansieringslösning innan den långsiktiga 

lösningen kan beslutas om. Efter diskussioner med ägaren önskar 

Mörbylånga Bostads AB en utökad borgens- och låneram med 30 miljoner 

kronor fram till och med 2018, för att komma igång med projekten på 

Preemtomten samt i Norra viken.    

Vi behöver upphäva beslutet som kommunfullmäktige tog den 25 oktober 

2016 (dnr 2016/000857-045) då det inte gick att utöka borgen temporärt. 

Detta ska regleras i ägardirektivet och inte via borgen.     

Beslutsunderlag 

Mörbylånga Bostads AB:s skrivelse daterad den 6 september 2016 

(dnr 2016/000857-045). 

Kommunfullmäktiges § 224/2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.        

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Lämna en utökad borgens- och låneram med 30 miljoner kronor till 

Mörbylånga Bostads AB. Att Mörbylånga kommun såsom för egen skuld 

ingå borgen för Mörbylånga Bostads ABs låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 460 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader.  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 224/2016 upphävs.         

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 210 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 den 8 juli 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och verksamheten har bedrivits inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 211 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 den 8 juli 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och verksamheten har bedrivits inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

_____ 
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§ 212 Dnr 2017/000521 259 

Motion av Anna-Kajsa Arnesson (C) - Inför dubbel 
markanvisning i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att dubbel markanvisning införs i kommunen snarast. 

Förslaget innebär att byggföretag som får byggrätt på projekt i till exempel 

Färjestaden samtidigt avtalar om byggnation i ytterområdena. Syftet är att 

främja byggandet av bostäder även i kommunens ytterområden. 

Förslagsställaren anser att byggandet av bostäder inte bör begränsas till de 

större tätorterna som Färjestaden och Mörbylånga utan att man ska tillgodose 

medborgarnas önskemål om bostäder även i orter utanför dessa.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 24 april 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juli 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.     

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) och Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till 

motionen. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på tillägg att riktlinjerna för markanvändning 

ska vara klara att lyftas på kommunstyrelsens möte den 7 november 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot yrkandet om bifall till motionen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla motionen. 

Vidare hör ordföranden om de kan besluta enligt Matilda Wärenfalks 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att färdigställa riktlinjerna för markanvändning 

för att lyftas på kommunstyrelsens möte den 7 november 2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls.  

_____ 
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§ 213 Dnr 2017/000921 106 

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2018 införs den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård och ersätter då nuvarande lag om kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL). 

Kalmar län har genom länsgemensam ledning i samverkan med 

kommunerna i länet och landstinget tagit fram ett förslag till överens-

kommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.   

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i 

Kalmar län om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård, daterad 

4 juni 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad 1 augusti 2017. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 augusti 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta överenskommelsen mellan Landstinget och kommunerna i Kalmar 

län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

_____ 
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§ 214 Dnr 2017/000608 111 

Valdistriktsindelningen vid valen 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt 

året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Ett 

valdistrikt ska omfatta 1 000 – 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda 

skäl, till exempel geografiska, får ett distrikt omfatta färre än 1 000 eller fler 

än 2 000 röstberättigade. 

En större förändring av valdistrikten gjordes inför valet 2010.   

Kommunfullmäktige ska meddela länsstyrelsen om nu gällande valdistrikts-

indelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast den 

2 oktober 2017. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens skrivelse inkommen den 16 maj 2017. 

Valnämndens § 3/2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Valdistriktsindelningen i Mörbylånga kommun föreslås vara oförändrad 

vid valet 2018.  

_____ 
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§ 215 Dnr 2016/000106 255 

Antagande av detaljplan för Vickleby 1:27 med flera  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 19 augusti 2010 om att ändra ändamål till bostad 

samt kontors- utställnings- café och försäljningsverksamhet samt att 

fastighetens byggrätt utökas.   

Syftet med detaljplanen är att på fastigheten Vickleby 1:27 ändra ändamål 

från Allmänt till Bostadsändamål samt möjliggöra ändringen av markan-

vändningen på del av Stora Vickleby 3:14 från park till användningen av 

kvartersmark. Vidare är avsikten att förlänga planens aktualitet varför 

detaljplanen föreslår att på Vickleby 1:27 ska handel, kontor, parkering, 

kultur och skola tillåtas. Planändringen behandlar också särskilda frågor 

rörande parkerings- och infartsförhållanden. Planen säkrar utfarten och 

parkeringsmöjligheter för Vickleby 1:31 samt ger denna byggrätt för 

komplementbyggnader.  

En checklista för miljöbedömning, daterad den 22 januari 2013 reviderad 

den 25 juni 2013 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut 

daterat den 24 september 2013 bedöms inte planens genomförande medföra 

en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 september 2010, § 146, att 

ställa sig positiv till att pröva ändring av detaljplan genom detaljplaneprocess 

med normalt planförfarande.  

Jävsnämnden beslutade den 22 januari 2013, § 5, att godkänna handlingar 

upprättade den 22 januari 2013 för samråd.  

Jävsnämnden beslutade den 26 juni 2013, § 48, att godkänna samråds-

redogörelsen över inkomna synpunkter upprättade den 25 juni 2013 som sin 

egen. Handlingar upprättade den 22 januari 2013 revideras enligt samråds-

redogörelsen och skickas därefter på utställning.  

Jävsnämnden beslutade den 24 september 2013, § 57, att godkänna 

kommunens utlåtande över inkomna synpunkter upprättat den 24 september 

2013 som sitt eget. Handlingarna upprättade den 22 januari 2013 och senast 

reviderade den 24 september 2013 skickas på underrättelse.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 december 2015, § 166, att 

godkänna särskilt utlåtande över inkomna synpunkter upprättat den 

22 december 2015 som sitt eget. Handlingarna upprättade den 22 januari 
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2013, reviderade den 24 september 2013 och redaktionellt ändrade den 

8 november 2013 skickas på utställning II.  

Detaljplanen har varit på utställning II 18 januari 2016 - 15 februari 2016. 

Anita Karlsson, arkitekt föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2017. 

Kommunens utlåtande II daterad den 26 september 2017. 

Plankarta daterad den 26 september 2017. 

Planbeskrivning daterad den 26 september 2017.  

Genomförandebeskrivning daterad den 26 september 2017. 

Behovsbedömning miljö daterad den 25 juni 2013. 

Beslut miljöbedömning daterat den 24 september 2013. 

Checklista sociala konsekvenser daterad den 25 juni 2013. 

Exploateringsavtal daterat den 11 maj 2017. 

Miljö och byggnadsnämndens förslag till beslut § 106/2017.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunens utlåtande II över inkomna synpunkter daterat den 

26 september 2017 godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget daterat den 26 september 2017 antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 
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§ 216 Dnr 2017/000589 862 

Skolkulturplan 

Sammanfattning av ärendet 

Skolkulturplanen för läsåret 2015/2016 har reviderats inför kommande läsår. 

Någon särskild plan för innevarande läsår 2016/2017 har inte tagits fram 

utan 2015/2016 års version har fortsatt varit den som har använts. Efter den 

aktualitetsprövning av planen som nu genomförts, har planen reviderats inför 

kommande läsår.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2017. 

Kommunstyrelsens § 162/2017 (återremiss). 

Skolkulturplan daterad den 29 augusti 2017.    

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) och Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att skolkultur-

planen ska aktualitetsprovas inför ett nytt läsår dock senast maj 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta anta planen med Anna-

Kajsa Arnessons med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Skolkulturplanen för Mörbylånga kommun antas.  

2. Skolkulturplanen ska aktualitetsprovas inför ett nytt läsår dock senast 

maj 2018.   

_____ 
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§ 217 Dnr 2017/001018 108 

Firmatecknare för Mörbylånga kommun 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 232, 2016-11-08.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson och 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 HR/administrativ chef Charlotta 

Rasmusson utses som ersättare för Ann Willsund. 

3. Beslutet gäller från och med den 15 september 2017. 

4. Kommunstyrelsens § 232, 2016-11-08 upphävs.  

_____ 
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Henrik Yngvesson 

Ann Willsund 

Anna-Kajsa Arnesson 

Charlotta Rasmusson 

Laga kraftbevis 
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§ 218   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretessärende 
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§ 219   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretessärende 
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