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§ 203  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ingela Fredriksson utses att justera dagens protokoll måndagen den 

9 september 2019.  

_____ 
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§ 204   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 205 Dnr KS 2019/000020  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt sammanställning daterad den 3 september 2019. 

Uppföljning kommunstyrelsen daterad den 28 augusti 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av rapporten daterad den 3 september 2019.  

_____ 
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§ 206 Dnr KS 2019/000064  

Redovisning av uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef och Jonas Everbrand, VD 

informerade om samarbetet med grönyteskötsel. Skötsel av ytor i Norra 

Möckleby, Gårdby, Skogsby har lämnats över till Mörbylånga Bostads AB. 

Skötsel av ytor i Glömminge, Grönhögen har lämnats över till kommunen. 

Ett antal byten har även gjorts i Färjestaden. Vi har gemensam planering vid 

sopning av gator under våren. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta 

samarbete.  

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av styrelsen och nämnderna, daterad den 

9 augusti 2019.  

Genomlysning av Mörbylånga Bostads AB.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av sammanställningen och informationen.        

_____ 
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§ 207 Dnr KS 2019/000001  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:43-19:46.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 208 Dnr KS 2019/000420  

Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns sedan 2018 ett samverkansavtal mellan Mörbylånga kommun och 

Polisen gällande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. En 

policy har nu tagits fram, en strategi och handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism. 

Magnus Areskog, kommunpolis och Linn Bergsten Ahrens, hållbarhets-

strateg informerade om dödligt våld och våldsbejakande extremism. Vad kan 

hända, vad kan vi göra.  

Beslutsunderlag 

Policy, daterad den 1 juli 2019.  

Samverkansavtal, daterad den 9 februari 2018.   

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 augusti 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta policyn ”Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande 

extremism”.  

_____ 
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Hållbarhetsstrateg 

Ledningsgruppen 

Kommunikation 
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§ 209 Dnr KS 2019/000393  

Ansökan om ny detaljplan för del av Ventlinge 7:62 med 
flera, centrala Grönhögen, Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Det har konstaterats att det finns en förändringspotential och förändrings-

tryck i Grönhögen. Med anledning av det ansöker kommunstyrelsen om 

planbesked. 

Efter möte med berörda fastighetsägare av de större fastigheterna inom 

området så ställer de sig positiva till detaljplanearbete.  

Beslutsunderlag 

Karta, gällande planer, daterad den 17 juli 2019. 

Karta, förslag avgränsning av plan, daterad den 17 juli 2019. 

Kommunstyrelsens § 181/2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens § 181/2019 upphävs. 

2. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked ang ny detaljplan för del av 

Ventlinge 7:62 med flera, centrala Grönhögen.  

3. Medel för detta ska tas ur exploateringsbudget 2019-2021. Avtal tecknas 

med berörda fastighetsägare. En uppskattad kostnad samt översiktlig tid-

plan för ändring av detaljplanen ska överlämnas till mark och exploate-

ring innan arbetet påbörjas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnad – Mark och exploatering 
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§ 210 Dnr KS 2019/000188  

Ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsätt-

ningar.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter juli 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den ekonomiska prognosen efter juli godkänns.  

_____ 
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§ 211 Dnr KS 2019/000418  

Plan för återställande av underskott i budget 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen redovisade efter 2019-04-30 ett prognostiserat plusresultat med 

180 000 kronor.  

Det var ett sämre resultat än budgeterat. För att leva upp budgeterat över-

skott, det vill säga 3 250 000 kronor krävdes besparingar motsvarande 

3 070 000 kronor. Efter första årsrapporten fattade kommunstyrelsen beslut 

om att kräva åtgärder och rapport från respektive nämnd som har en prognos 

som pekar på ett underskott mot budget.     

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 129, med uppdrag. 

Kultur och tillväxtnämndens § 78. 

Handlingsplan VA 2019-2023, daterad den 23 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, handlingsplan VA 2019-2023, daterad den 31 maj 2019. 

Socialnämndens § 85. 

Tjänsteskrivelse, åtgärder för att hamna i budget i balans, daterad den 9 juli 

2019. 

Utbildningsnämndens § 60. 

Plan för återställande av underskott daterad den 27 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, plan för återställande av underskott 2019, daterad den 3 juli 

2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2019. 

Förslag på mötet 

Henrik Yngveson (M), med instämmande av Eric Dicksson (KD), yrkar 

bifall till förvaltningens förslag men kommer att lämna in protokolls-

anteckning. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns endast ett förslag till beslut. 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta enligt förvaltningens 

förslag och finner att styrelsen beslutar detsamma.   
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Handlingsplanerna från nämnderna godkänns. 

2. Utifrån nämndernas redovisade konsekvenser kommer inga ytterligare 

besparingar att genomföras.  

Protokollsanteckning 

Under året har kommunens verksamheter lämnat ekonomiska rapporter vid 

kommunstyrelsens respektive nämndernas sammanträden. Delårsrapporten 

för perioden januari till april visade att kommunen riskerade att gå med 

förlust, med tre nämnder som visade på stora underskott. Dessa underskott 

har mildrats något efter insatser från verksamheterna, men likväl uppgår det 

samlade, prognosticerade underskottet i Kultur-och tillväxtnämnden, Social-

nämnden och Utbildningsnämnden till hela 15,8 miljoner kronor. För de två 

sistnämnda syns ännu inte vidtagna åtgärder som kostnadsbesparingar i 

prognosen, utan resultat förväntas komma först under nästa år. 

Vi ser mycket allvarligt på utvecklingen. Den nya majoritetens ledning 

saknar uppenbarligen kontroll över kommunens ekonomi och styrningen av 

verksamheterna tycks i det närmaste obefintlig. Överskottsmålet kommer att 

missas grovt och det är endast avskrivningar och goda resultat på börsen som 

kan rädda kommunen från stora underskott detta år. Utan kontroll och följ-

samhet till budgeten riskerar vi att få en kommun i fritt fall, och de under-

skott som verksamheterna nu visar upp riskerar att bli än större nästa år. Vi 

tar därför för givet att majoriteten kommer att presentera ett tydligt budget-

förslag där t.ex. VA-verksamheten är i budgetbalans, och där Utbildnings-

nämnden och Socialnämnden får de erforderliga resurser som krävs för att 

täcka den felbudgetering som föreligger. 

Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), Eric 

Dicksson (KD), Johan Gustafsson (L) och Ulf Elgehed (MP).       

_____ 
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Utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kultur och tillväxtnämnden 

Ekonomi 
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§ 212 Dnr KS 2019/000208  

Remiss - Om-/tillbyggnad av brandstationen i 
Mörbylånga alternativt nybyggnation samt placering i 
Mörbylånga tätort 

Sammanfattning av ärendet 

Vid Ölands Kommunalförbunds direktionsmöte den 8 mars 2019 var ärendet 

om nybyggnation alternativt om-/tillbyggnad av nuvarande brandstation i 

Mörbylånga tätort uppe för behandling. Vid mötet beslutades att skicka 

ärendet på remiss till kommunstyrelsen i Mörbylånga för att få deras syn på 

vilket alternativ som är lämpligast. 

Ann Willsund föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Lokaliseringsutredning brandstation i Mörbylånga, daterad den 29 november 

2018 uppdaterad den 9 juli 2019.  

Beslutsunderlag angående brandstation i Mörbylånga, daterat den 27 februari 

2019. 

Förbundsdirektionens beslut § 26/19 Ölands kommunalförbund, daterat den 

8 mars 2019. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 140, daterat den 4 juni 2019. 

Utredning – ny brandstation i Mörbylånga, olika alternativ, daterat den 

27 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 augusti 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återkoppla till Ölands kommunalförbund att en ny brandstation ska 

byggas i Mörbylånga och att mark köps in vid väg 943.  

_____ 
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Ölands kommunalförbund 

Ekonomi 
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§ 213 Dnr KS 2019/000392  

Sydarkivera - Uppsägning av avtal gällande data-
skyddsombud 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har sedan den 1 maj 2018 köpt tjänsten dataskydds-

ombud från kommunalförbundet Sydarkivera. Beslut måste fattas om 

kommunen även i fortsättningen ska köpa tjänsten från Sydarkivera eller om 

avtalet ska sägas upp. Om avtalet ska sägas upp måste det göras före 

september månads utgång.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 augusti 2019. 

Charlotta Rasmussons presentation.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtalet med Sydarkivera om köp av tjänsten dataskyddsombud sägs upp 

så att avtalet upphör att gälla den 31 december 2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsområdeschef verksamhetsstöd 

Dataskyddssamordnaren 
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§ 214 Dnr KS 2019/000394  

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderat reglemente har tagits fram av förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente, daterat den 22 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 juli 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 215 Dnr KS 2019/000400  

Arkivreglemente 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Mörbylånga kommun har blivit medlemmar i kommunalför-

bundet Sydarkivera behöver ett nytt arkivreglemente antas.  

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt arkivreglemente, daterat den 26 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 juli 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till nytt arkivreglemente antas. 

2. Arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige den 16 november 2011, 

§ 182 upphävs.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.45-10.57 
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§ 216 Dnr KS 2019/000423  

Eketorps borg - Utvärdering 

Sammanfattning av ärendet 

Utvärdering av verksamheten på Eketorps borg och förslag till fortsatt 

hantering.    

Beslutsunderlag 

Nyttjanderättsavtal, daterat den 20 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 augusti 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på ändring, i första beslutspunkten, ett år 

istället för en period. 

Ordföranden föreslår att första beslutspunkten kan lyda "Mörbylånga 

kommun ska ansvara för driften av Eketorps borg under ytterligare en 

period." 

Beslutsgång 

Ordförande hör med styrelsen om de kan besluta enligt ordförandens förslag 

till ändring och förvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen 

beslutar detsamma.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun ska ansvara för driften av Eketorps borg under 

ytterligare en period. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta för att hitta möjliga externa 

finansiärer för att utveckla borgen. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utvecklingsplan för borgen 

tillsammans med Statens fastighetsverk.  

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 217 Dnr KS 2019/000040  

Motion av Eric Dicksson (KD) - Minska fikakostnaderna 
för kommunala styrelsemöten och nämndsmöten 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kostnaderna för fika under styrelsemöten och 

nämndsmöten ses över i syfte att kraftigt minska kostnaderna.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 januari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering daterad den 

5 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 augusti 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras, genom att kommunfullmäktige uppmanar nämnderna 

att se över sina kostnader för fika i samband med sina sammanträden.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 218 Dnr KS 2019/000121  

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på 
samtliga skolor i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att införa Studion på samtliga 

skolor i Mörbylånga kommun. Förslagsställaren önskar att förvaltningen 

skapar förutsättningar för detta i samband med utbyggnad av lokaler på 

Glömminge, Torslunda och Gårdby skolor.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering daterad den 

25 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 juli 2019. 

Utbildningsnämndens  § 62 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på Motionen besvaras med hänvisning till 

förvaltningens överväganden. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utbildningsnämndens förslag mot Henrik Yngvessons 

yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt utbildningsnämndens förslag.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås.  

_____ 
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§ 219 Dnr KS 2019/000424  

Revidering av resursfördelningsmodell Utbildning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Utbildning har sedan budget 2017 en modell för 

resursfördelning för att säkerställa en likvärdig skola i hela kommunen. 

Modellen utvärderas varje år och vid behov behöver modellen revideras.  

Beslutsunderlag 

Revidering resursfördelningsmodell för verksamhetsområde Utbildning 

2020, daterad den 26 mars 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, daterad den 1 april 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2019. 

Utbildningsnämndens § 44, ärendet bordlagt. 

Utbildningsnämndens § 63 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar avslag. 

Annika Olsson (C) yrkar bifall till utbildningsnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utbildningsnämndens förslag mot Henrik Yngvessons 

yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt nämndens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utbildningsnämndens förslag. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons (M) yrkande. 

Ja    Nej 

Mattias Nilsson (S)   Henrik Yngvesson (M) 

Per-Olof Johansson (S)    Ulrik Brandén (M) 

Henriette Koblanck (S)    Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S)    Eric Dicksson (KD) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)    Olof Nilsson (SD) 

Annika Olsson (C) 

Åsa Everbrand (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 
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Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reviderad resursfördelningsmodell Utbildning 2020 antas. 

Reservation 

Till förmån för eget förslag reserverar sig Henrik Yngvesson (M), Ulrik 

Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), Eric Dicksson (KD) och Olof Nilsson 

(SD).  

_____ 
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§ 220 Dnr KS 2019/000287  

Antagande av detaljplan - Del av Glömminge 1:58 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 12 september 2007 ifrån sökanden om att 

detaljplanelägga del av Glömminge 1:58 för enbostadshus.    

Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare bostadstomter i Röhälla-

Lökenäsområdet. Tomterna ska utgöra en naturlig komplettering av den 

befintliga bebyggelsen och ta hänsyn till naturvärden i området. Vidare är 

syftet att tillskapa ett grönområde i form av en passage genom området. 

Syftet är även att säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten i 

området.  

En checklista för miljöbedömning, upprättad den 19 april 2018 och reviderad 

den 22 november 2018, bifogas planförslaget. Enligt kommunens ställnings-

tagande bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpå-

verkan varför en MKB inte behöver upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2007, § 168, att 

ställa sig positiv till att pröva områdets lämplighet genom detaljplaneför-

farande. Planläggningen skulle avvakta resultatet av detaljplan för Lökenäs-

vägen. Detaljplanen för vägar inom Röhälla-Lökenäs vann laga kraft den 

13 november 2014. Fastighetsbildning pågår för Lökenäsvägen. 

Beslut om att godkänna planen för samråd togs i miljö- och byggnadsnämn-

den den 19 april 2018, § 55. Planen har varit på samråd under tiden 30 april 

2018 till den 28 maj 2018.  

Beslut om att godkänna planen för utställning togs i miljö- och byggnads-

nämnden den 22 november 2018, § 185. Planen har varit på utställning under 

tiden 3 december 2018 till den 31 december 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2019. 

Kommunens utlåtande, daterad den 28 februari 2019.  

Plankarta, daterad den 28 februari 2019.  

Planbeskrivning, daterad den 28 februari 2019.  

Naturvärdesinventering, daterad den 12 september 2016. 

Dagvattenutredning, daterad den 9 mars 2017. 
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Checklista miljöbedömning, daterad den 22 november 2018. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 19 april 2018. 

Samhällsbyggnadsnämndens § 39 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 28 februari 2019 

godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget daterat den 28 februari 2019 antas i enlighet med Plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap 29 § (1987:10).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.55-12.55 
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§ 221   

Information - Verksamhetsstöd 

Kostverksamheten 

Johan Miedl, kostchef, Ulrica Svenzén och Ricard Stolpe, biträdande 

kostchefer informerade om kostverksamheten.   

Vi håller på att förnya matsedeln med grönare tänk. Förskola och skola har 

samma matsedel. Vi använder endast svensk mat.  

Inom äldreomsorgen har vi öppnat kök på Lindero och Rönningegården. Det 

pågår många aktiviteter knytet mot olika teman där mat ingår. Vi försöker 

jobba för att nå de äldre som fortfarande bor i egen bostad. 

Verksamhetsstöd 

Charlotta Rasmusson, administrativ chef informerade om att från och med 

den 1 oktober 2019 så har verksamhetsstöd ny organisation med 62 medar-

betare. Det är Fordon – Kansli – Kost – Kris och säkerhet.        

_____ 
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§ 222  

Information - HR 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Parker, HR-chef informerade om HR-verksamhetens arbete. 

Attraktiv arbetsgivare 

Ledarförsörjningsprogram; Hälsa tillsammans; Aktiviteter i Mörbylånga 

Akademien; Nytt samverkansavtal – ökad delaktighet; Medarbetarenkät och 

samtal 2019; Chefsutveckling; Löneöversyn 2020. 

Operativt stöd 

Utredningar kränkande särbehandling; Konflikthantering; Rehabärenden; 

Lönerevision; Ändringar i verksamheten – Älvan; Dagligt chefsstöd och 

bollplank. 

Vad vi behöver jobba med 

Minska akuta och allvarliga ärenden; Aktivt medarbetarskap; Långsiktig 

kompetensförsörjning; Vårt arbetsgivarvarumärke; Hälsofrämjande 

arbetsplatser; Mer strategiskt arbete generellt. 

Vi är stolta! 

Vi har över 150 olika yrkeskategorier. 

Vårt uppdrag 

Stötta våra kunder; Vår vinst räknas inte i pengar utan samhällsnytta. 

Kommande utmaningar 

Kompetensförsörjning; Ökade krav på våra verksamheter; Möta nya 

generationer; Ökad psykisk ohälsa och mycket mer.     

_____ 
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§ 223  

Information - Kommunikation 

Sammanfattning av ärendet 

Kim Ahlqvist, kommunikationschef informerade om: 

Officiella ambassadörer för Mörbylånga kommun  

Kommuninvånarna har möjlighet att lämna förslag på ambassadörer senast 

den 1 november 2019. 

Det som krävs för att kunna bli ambassadör är att en har en tydlig anknytning 

till kommunen, bo eller ha bott i kommunen, samt ha ett engagemang för 

kommunens utveckling. 

Den officiella ambassadören utses av kommunledningen vid 

utnämningsceremonin den 4 december 2019. 

Digitalisering 

Håller på att jobba med en digital handlingsplan. Till verksamheterna har 

frågor skickats ut om vad som är digitaliserat idag och vad som ska 

digitaliseras i framtiden. Återkoppling ska ske senast den 18 september 

2019.      

_____ 
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§ 224  

Information - Kommundirektören 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Willsund, kommundirektör informerade om: 

Skadeståndsanspråk 

Salman Investment AB har skadeståndskrav på 149 908 000 kronor då de 

anser att kommunen har brutit mot avtal. Fråga har ställt till Salman 

Investment AB hur skadeståndssumman har framkommit. 

Åtal fördämningar i Tveta 

Polisutredning – Förundersökningen, på 429 sidor, klar och som vi har fått ta 

del. 

Ägardirektiv för Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB 

Förslag till ägardirektiv har tagits fram och kommer att skickas på remiss till 

Bolagen och partigrupperna. 

Kraftsamling Sydöland 

Det har jobbats med Informationsspridning; Företagsrekrytering; 

Företagsutveckling; Nyföretagande; Inflyttning; Lokal mobilisering. 

Det som har jobbats extra med är Kollektivtrafik; Räddningstjänst; Hälso- 

och sjukvård. 

Cementa 

Av 78 anställda är det sex personer kvar. Tio personer har inte sysselsättning 

idag. 

Kommunstyrelsens presidium och kommundirektören har träffat Cementas 

ledning ett par gånger. Nästa träff är i november där bland annat återställning 

av täkten kommer att diskuteras. 

Näringslivschef 

Vi har haft många sökande på tjänsten som näringslivschef. 
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Fjärrvärmeverket 

Uppdraget är om verken ska utvecklas eller avyttras. Investeringar har gjorts 

på verket i Mörbylånga, samt är virke inköpt för att vi ska kunna flisa själva. 

Förutsättningarna är att vi ska gå med plus framöver. 

Kylaggregat inom äldreomsorgen 

Inom budget har avrop gjorts enligt avtal. På Villan, Marmor, Lindero och 

Rönningegården är det på gång.      

_____ 
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