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§ 259  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Olof Nilsson utses att justera §§ 259-282 och Per-Olov Johansson utses 

att justera §§ 283-289 i dagens protokoll, tisdagen den 12 november 

2019.  

_____ 
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§ 260  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, samt två extra ärenden, godkänns som dagordning för 

mötet. 

Extra ärenden 

1. Upplösning av Näringspolitiska stiftelsen. 

2. Ekonomisk uppföljning efter september.       

_____ 
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§ 261 Dnr KS 2019/000020  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt sammanställning daterad den 29 oktober 2019. 

Uppföljning kommunstyrelsen daterad den 23 oktober 2019. 

Budget- och uppföljningsutskottets protokoll från den 16 oktober 2019. 

Socialnämndens protokoll från den 9 oktober 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 19 september 2019. 

Utbildningsnämndens protokoll från den 10 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens protokoll från den 15 oktober2019.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av rapporten daterad den 29 oktober 2019, samt 

nämnds- och utskottsprotokoll.  

_____ 
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§ 262 Dnr KS 2019/000064  

Redovisning av uppdrag 

FN:s globala mål 

Anette Jeansson informerade arbete och uppföljning av Agenda 2030. 

Grönstrukturplan är klar. 

Resor och transporter – Alla mål satta till 2020. 

Fossilbränslefria transporter – kommunbilar. 

Energiförsörjning och energianvändning. 

Vårt ansvar att skapa förutsättningar. 

Linn Bergsten Ahrens informerade om de sociala målen.  

1. Vi har låg andel socialbidragstagare.  

1. Ökat antal ärenden om skuldsanering.  

3. Ohälsotal har ökat kraftigt de senaste åren. 

4. Skillnaden mellan pojkar och flickor är alltför stort. 

5. Enligt statistik är det 68 % som har en anställning på heltid. Detta placerar 

oss på plats 249 av 290 kommuner i riket. 

Barnkonventionen 

Linn är med i nätverk angående barnkonventionen med bland annat 

länsstyrelsen, kvinnojouren. 

Narkotikabrott har vi haft 133 fall sedan juli månad. Samarbete pågår med 

polis, skolan och Borgholms kommun. 

Susanne Bredesjö Budge informerade om 

2. Kommunen har varit mycket delaktiga i rådslag 27. 

8. Högt antal företag som jobbar med Inkubatorn. AME jobbar mycket bra 

med att få in arbetslösa och vidare ut i arbetslivet. DUA-medel har vi fått. 

Ann Willsund informerade om att vi kommer att fokusera på några mål som 

kommer att presenteras på nästa kommunstyrelse. 

Världsarvet 

Emma Rydnér informerade: 

Sverige har fått en ny världsarvstrategi. 

Strategidag för 2020 håller på att planeras. 

Allt världsarvsarbete ska spegla Agenda 2030. 

Fokus på vatten. 

Vi finns med i styrelsen för världsarv Sverige. 

Klimatförändringar. 

Visionen – Världsarv visar vägen till en hållbar och fredlig värld. 
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Sverige är duktiga på Agenda 2030. 

20-årsjubileum 2020 – Många evenemang inplanerade. 

Mörbylånga 20 år 

Susanne Bredesjö Budge informerade om Mörbylånga 200 år. 

Jubileet kommer att firas under hela året 2020. Krokuslökar har planterats. 

Föreningar är aktiverade och jobbar för olika evenemang under året. 

Uppdrag 

Södra kommundelen 

Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en styrgrupp med tillhörande 

arbetsgrupper som ska fortsätta arbetet och kraftsamla för utvecklingen av 

södra Öland. Arbetet ska ske i tät dialog med lokalbefolkningen, 

civilsamhälle och näringsliv. 

Ann Willsund informerar om att uppdraget är slutfört men projektet kommer 

att finnas kvar. 

Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 år 

Kommundirektören får i uppdrag att beräkna kommunens kostnader för 

firandet av Mörbylånga 200 år. Medel för kostnaderna under 2019 reserveras 

på kommunstyrelsens konto för oförutsett. 

Ann Willsund informerar om att uppdraget är slutfört, medel är avsatta. 

FNs globala mål 

Kommundirektören får i uppdrag att presentera ett förslag på hur målen ska 

implementeras i kommunens verksamheter och därmed bli en naturlig del av 

den fortsatta utvecklingen av Mörbylånga kommun mot en hållbar framtid. 

Fokus ska ligga på integration, miljö, samhällsstyrning och mänskliga 

rättigheter. En del i uppdraget är att implementera barnkonventionen som 

blir lag 2020. 

Ann Willsund informerar om att uppdraget är slutfört med hänvisning till 

informationen.     

Beslutsunderlag 

Nulägesbeskrivning Agenda 2030.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen. 
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2. Redovisade uppdrag om södra kommundelen, Mörbylånga 200 år och 

Världsarvet 20 år samt FNs globala mål är utförda och kan avslutas.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Registrator 
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§ 263 Dnr KS 2019/000001  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:60-19:73.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 264 Dnr KS 2019/000294  

Rapport över budget och uppföljningsutskottets arbete 
juni - augusti 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt fastställd arbetsordning för budget- och uppföljningsutskottet ska 

utskottet minst en gång per kvartal lämna en rapport till kommunstyrelsen 

om sitt arbete med uppsikten över de andra nämnderna, bolag och förbund.  

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 10 september 2019. 

Budget- och uppföljningsutskottets § 46/2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 265 Dnr KS 2019/000456  

Anhållan om fortsatt stöd till Stiftelsen Capellagården 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Capellagården har riktat en anhållan till kommunstyrelsen om ett 

fortsatt ekonomiskt stöd.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Stiftelsen Capellagården, daterad den 10 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Stiftelsen Capellagården beviljas 300 000 kronor i verksamhetsbidrag för 

år 2020. Bidraget betalas ut från kommunstyrelsens budget för bidrag.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stiftelsen Capellagården, Vickleby Bygata 25, 386 93 Färjestaden 

Ekonomi 
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§ 266 Dnr KS 2019/000463  

Stiftelsen Capellagården - Anhållan om uppskov av 
återbetalning av lån 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Capellagården har före september 2010 vänt sig till Mörbylånga 

kommun med begäran om ekonomiskt stöd för att klara en likviditetskris. Ett 

ränte- och amorteringsfritt lån på 400 000 SEK beviljades och utbetalades 

tidigare mot säkerhet i fastighet.  

Under 2015 begärde stiftelsen Capellagården en förlängning av tiden för 

återbetalning till år 2019. I skuldebrevet som upprättades i september 2015 

förlängdes lånetiden, med ett amorteringskrav på 100 000 SEK/år, till den 

27 september 2019. Ytterligare förlängning har sedan beviljats till den 

27 september 2021. 

Enligt skuldebrevet ska den första amorteringen á 100 000 SEK ske den 

27 september 2016. Någon amortering har inte gjorts då amorteringsfrihet 

beviljats. 

Nu ansöker Capellagården om ytterligare amorteringsfrihet på lånet.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Capellagården inkom den 12 september 2019. 

Skuldebrev daterat den 4 september 2015.  

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar om tillägg att dialog ska ske med stiftelsen 

Capellagården inför nästa år för ekonomisk genomlysning. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta enligt förvaltningens 

förslag med Henrik Yngvessons tillägg och finner att styrelsen beslutar 

enligt lagda förslag.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja ett uppskov av återbetalningstiden, för stiftelsen Capellagården, 

med ett år. Slutbetalning ska ske som senast den 27 september 2023. 

Behövs ytterligare tid för återbetalning får ny ansökan lämnas in årligen. 
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2. Dialog ska ske med stiftelsen Capellagården inför nästa år för ekonomisk 

genomlysning.        

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stiftelsen Capellagården, Vickleby Bygata 25, 386 93 Färjestaden 

Ekonomi 
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§ 267 Dnr KS 2019/000517  

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet  

Sammanfattning av ärendet 

Landets kommuner och regioner är efter en lagändring skyldiga att anta mål 

och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Länsstyrelsen i Stockholm 

har tillsammans med Sametinget, ett nationellt uppföljningsansvar och 

fokuserar för närvarande just på arbetet med mål och riktlinjer.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta mål och riktlinjer för det 

minoritetspolitiska arbetet. Uppdraget ska redovisas för kommun-

styrelsen i april månad år 2020.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – kommunkansli 

Agenda 2030 – arbetet 

Kommunstyrelsen 
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§ 268 Dnr KS 2019/000479  

Försäljning av del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer cirka 1 115 m2 industrimark på del av 

fastigheten Björnhovda 25:2 till Bengt Petersson Bostad-Bygg AB.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 20 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 september 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 137/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bengt Petersson Bostad-Bygg AB, Södra Sandåsgatan 53,  

386 34 Färjestaden 

Mark- och exploatering 
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§ 269 Dnr KS 2019/000035  

Medborgarförslag - Låt deltidsbrandkårens resurser bli 
hjälp med snöskottning 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framhålls att räddningstjänstens deltidsbrandmän också 

bör bli en resurs för att fler hushåll mot betalning ska kunna få hjälp med 

snöskottning. En bakgrund till förslaget är socialnämndens beslut från 

januari 2019, gällande snöskottning.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 januari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2019, § 12. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. I nuvarande organisationsform med deltidsbrandmän fungerar inte den 

kombination som förslagsställaren föreslår. Med den motiveringen avslås 

medborgarförslaget med hänvisning till att det råder ett bemannings-

problem gällande deltidsbrandmän, samt att de som räddningstjänsten 

ändå förfogar över inte har den nödvändiga tiden för snöskottning 

disponibel. I de kommande diskussionerna om nya organisationsformer 

kommer förslagsställarens idéer att beaktas.        

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eva Hansson Törngren, myran3@gmail.com 
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§ 270 Dnr KS 2019/000358  

Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning i 
Kalmar län 2020-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Region Kalmar län har tagit fram ett regionalt handlingsprogram för 

kompetensförsörjning för att möta framtidens utmaningar med en åldrande 

befolkning, pensionsavgångar och arbetskraftsbrist. Programmet ska 

förtydliga den regionala utvecklingsstrategins innehåll om kompetens-

försörjning, prioritera länets insatser till och med 2022 samt skapa ett 

länsgemensamt underlag för prioriteringarna.    

Beslutsunderlag 

Remiss - daterad den 20 juni 2019. 

Yttrande daterad den 7 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 oktober 2019.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande daterat den 7 oktober 2019, antas som sitt eget.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

region@regionkalmar.se 

 

 

mailto:region@regionkalmar.se
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§ 271 Dnr KS 2019/000512  

Öppna sammanträden för kommunstyrelsen  

Sammanfattning av ärendet 

För att öka öppenheten föreslås att kommunstyrelsens sammanträden från 

och med januari 2020 ska vara offentliga i den utsträckning som 

kommunallagen tillåter.    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens sammanträden ska från och med januari 2020 vara 

öppna för allmänheten i den utsträckning som kommunallagen tillåter. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram de rutiner som behövs för 

offentliga sammanträden.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommundirektören 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Kommunikation 
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§ 272 Dnr KS 2019/000523  

Byte av dataskyddsombud för Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste varje myndighet 

som behandlar personuppgifter ha ett dataskyddsombud. I en kommun är 

varje nämnd en egen myndighet vilket innebär att varje nämnd måste besluta 

vem som ska vara dataskyddsombud för den myndigheten.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ulf Gustavsson, utredare, utses till dataskyddsombud för kommun-

styrelsen i Mörbylånga kommun.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Dataskyddssamordnare 

Dataskyddsombud 
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§ 273 Dnr KS 2019/000433 

Integritetspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till integritetspolicy har tagits fram. Kommunstyrelsen ska enligt 

1 § i sitt reglemente bland annat besluta om övergripande styrdokument som 

rör tillämpningen av dataskyddsförordningens regler. Kommunstyrelsens 

beslut blir bindande för hela den kommunala organisationen i Mörbylånga 

kommun.   

Beslutsunderlag 

Förslag till integritetspolicy, daterad den 24 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till integritetspolicy antas.

_____ 

Expedieras till: 

Dataskyddssamordnaren 

Verksamhetsstöd – kommunkansliet 

Kommunikation 
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Mörbylånga kommun hanterar en stor mängd personuppgifter i många olika 

verksamheter. Denna hantering av personuppgifter är nödvändig för att 

kommunen ska kunna utföra sina uppgifter men kan samtidigt vara en risk 

för enskildas integritet om den inte sköts på ett korrekt och lagligt sätt.  

I denna policy redovisas delar av det regelverk som finns och hur det 

tillämpas av Mörbylånga kommun. 

Allmänna dataskyddsförordningen 

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om när och hur 

man får behandla personuppgifter. GDPR ersatte personuppgiftslagen den 25 

maj 2018 och gäller i hela EU. 

Syftet med GDPR är att skydda enskilda personers integritet men också att 

säkerställa ett fritt flöde av personuppgifter inom EU för att upprätthålla den 

inre rörligheten.  

I Sverige finns kompletterande bestämmelser i lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Dessutom 

finns ett antal så kallade registerlagar med specifika regler för olika 

verksamheters hantering av personuppgifter, till exempel för hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten. 

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är uppgifter som på något sätt kan kopplas till en levande 

fysisk person. Det kan vara direkt utpekande uppgifter som namn eller 

personnummer men också andra uppgifter som till exempel 

fastighetsbeteckning, IP-nummer eller telefonnummer. Även bilder på 

personer som kan identifieras är personuppgifter.  

Vad avses med behandling av personuppgifter? 

Behandling av personuppgifter är enligt GDPR i stort sett allt som man kan 

göra med personuppgifterna. Till exempel insamling, registrering, spridning, 

bearbetning eller lagring av uppgifterna.  

Mörbylånga kommuns hantering av personuppgifter 

Mörbylånga kommun hanterar personuppgifter enligt reglerna i GDPR och 

kommunen vidtar de åtgärder som behövs för att personuppgifterna ska 

skyddas i tillräcklig omfattning.  

Personuppgiftsansvar 

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och har ansvaret för att 

personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt. De nämnder som för 

närvarande finns i Mörbylånga kommun är kommunstyrelsen, kultur- och 

tillväxtnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, 

utbildningsnämnden och valnämnden. Utöver dessa nämnder är även de 

kommunala revisorerna personuppgiftsansvariga för sin verksamhet. 

Den som har synpunkter på hur kommunen behandlar personuppgifter ska i 

första hand vända sig till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Den 

som önskar kontakt med den personuppgiftsansvarige kan ta kontakt via e-

post kommun@morbylanga.se eller via telefon 0485-47 000 vx. 

mailto:kommun@morbylanga.se
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Dataskyddsombud 

Den som har ytterligare frågor eller synpunkter på Mörbylånga kommuns 

hantering av personuppgifter kan även kontakta kommunens 

dataskyddsombud, Ulf Gustavsson. Kontakt med datsskyddsombudet kan 

ske via e-post dataskyddsombud@morbylanga.se eller via telefon 0485-

471 57.  

Rättslig grund för behandlingarna 

Enligt GDPR måste det finnas en rättslig grund för att man ska få behandla 

personuppgifter. Den rättsliga grund som främst används av kommunen är 

att behandlingen görs för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse 

eller som utgör myndighetsutövning. En behandling kan också vara 

nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av 

avtal. Ibland kan det vara så att behandlingen sker med stöd av samtycke 

från den registrerade.  

Anledning till att behandla personuppgifter 

Det finns många anledningar till att Mörbylånga kommun behöver behandla 

personuppgifter. Det kan till exempel vara vid ansökan om bygglov, bistånd, 

tillstånd enligt miljöbalken eller förskoleplats. Det kan också vara när en 

myndighet utövar tillsyn, för journaler inom vård, omsorg eller socialtjänst 

eller när kommunen tar emot synpunkter och klagomål. Det är också 

nödvändigt att behandla personuppgifter i samband med att man träffar olika 

avtal, till exempel om anställning, markupplåtelser eller uthyrning av 

båtplatser. Det finns också en skyldighet för kommunen att diarieföra vissa 

handlingar och att behandla personuppgifter för statistik- och arkivändamål.  

Vilka kan komma att få del av personuppgifterna? 

De anställda inom kommunen som behöver personuppgifter för att kunna 

utföra sitt arbete har tillgång till uppgifterna. Tryckfrihetsförordningens 

regler om allmänna handlingar gör att alla som begär att få ta del av 

offentliga uppgifter i allmänna handlingar kommer att få tillgång till de 

personuppgifter som finns i dessa handlingar. 

Dessutom kan kommunen komma att lämna personuppgifter till andra 

myndigheter som Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan 

eller Polisen i den utsträckning som kommunen är skyldiga till det enligt 

gällande lagstiftning. 

En del personuppgifter behandlas med hjälp av personuppgiftsbiträden, till 

exempel olika leverantörer av IT-system. Dessa personuppgiftsbiträden och 

deras underleverantörer kan ibland komma att få del av en del av de 

personuppgifter som hanteras av kommunen.  

Lagring av personuppgifter 

Enligt GDPR får personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt i 

förhållande till det ändamål som finns med behandlingen. När 

personuppgifter inte längre behövs för verksamheten kommer bara de 

uppgifter som bevaras enligt de arkivregler som gäller att finnas kvar medan 

övriga uppgifter kommer att gallras. Gallring innebär att uppgifterna förstörs 

och inte längre finns kvar hos kommunen.  

mailto:dataskyddsombud@morbylanga.se
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Insamling av personuppgifter 

Många personuppgifter samlas in direkt från den registrerade själv i samband 

med att man har kontakt med kommunen till exempel vid en ansökan, ett 

klagomål eller i något annat sammanhang. Det kan till exempel vara 

uppgifter som namn, adress, telefonnummer, personnummer, kontonummer 

eller inkomstuppgifter.  

Ibland samlas också personuppgifter in från någon annan än den registrerade 

själv. Uppgifter kan komma från offentliga register, från andra myndigheter 

eller från föreningar.  

När den registrerade har kontakt med kommunen kan personuppgifter 

komma att behandlas och samlas in i de tekniska system som används för 

kommunikation, till IP-adress eller det telefonnummer som man ringer ifrån. 

Anonymitet eller skyddad identitet 

I vissa fall har man rätt att kontakta kommunen anonymt. Om man vill vara 

anonym måste man se till att man inte lämnar några personuppgifter till 

kommunen eftersom de uppgifter som kommunen har tillgång till kan bli 

offentliga och ska då enligt offentlighetsprincipen på begäran lämnas ut. Om 

man ringer till kommunen så kan man behöva ställa in sin egen telefon så att 

det egna telefonnumret inte kan ses av mottagaren. Man bör också tänka på 

att många e-postadresser är sådana att de visar för mottagaren vem det är 

som skickat meddelandet.  

Den som har skyddad identitet men behöver lämna vissa personuppgifter till 

kommunen ska upplysa mottagaren av uppgifterna om att man har skyddad 

identitet så myndigheten kan hantera personuppgifterna på ett korrekt sätt.  

Skydd av personuppgifter 

De personuppgifter som behandlas skyddas med hjälp av olika 

säkerhetslösningar beroende på hur känsliga uppgifterna är. För att 

säkerställa att rätt skyddsnivå används görs en bedömning av hur känsliga 

uppgifterna är i en viss behandling och därefter avgörs vilka skyddsåtgärder 

som behöver vidtas.  

Mörbylånga kommun säljer inte personuppgifter som behandlas av 

kommunen till tredje part. Däremot kan olika aktörer via de plattformar som 

används samla in personuppgifter utan att Mörbylånga kommun varken 

känner till eller kan påverka det. 

Sociala medier 

Om man använder sociala medier, exempelvis Facebook, för att kontakta 

Mörbylånga kommun överförs alltid information och personuppgifter till 

tredje part, det vill säga det företag eller den organisation som driver det 

sociala mediet. Man bör därför aldrig skicka känslig information via sociala 

medier.  

Den registrerades rättigheter 

GDPR reglerar flera olika rättigheter för den registrerade. Dessa rättigheter 

innebär i de flesta fall också skyldigheter för den som behandlar 

personuppgifter.  
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Rätt att bli informerad 

Mörbylånga kommun har i de flesta fall en skyldighet att informera den vars 

personuppgifter ska behandlas om att uppgifterna behandlas och varför de 

behandlas. Denna information lämnas på olika sätt. En kort allmän 

information finns på olika blanketter som används för att göra ansökningar, 

lämna förslag eller klagomål eller något annat. I den informationen hänvisas 

även till kommunens hemsida för en mer detaljerad information. På 

kommunens hemsida finns även generell information om hur 

personuppgifter behandlas.  

Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter om sig 

själv som behandlas av kommunen. Om man vill ha ett registerutdrag som 

visar vilka uppgifter som behandlas ska det ske skriftligt (e-post eller brev) 

och begäran skickas antingen till e-postadressen kommun@morbylanga.se 

eller till kommunens postadress Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga. 

Eftersom kommunen måste säkerställa att det är rätt person som får del av 

uppgifterna så krävs det att man kan legitimera sig när handlingarna hämtas 

ut. Handlingarna kan hämtas på kommunkontoret i Mörbylånga. Om 

handlingarna ska skickas med post så skickas handlingarna till personens 

folkbokföringsadress som rekommenderat brev och måste kvitteras av den 

som har begärt registerutdraget.  

Den som även vill ha de handlingar där personuppgifterna förekommer kan 

begära att få del av dem med stöd av tryckfrihetsförordningens regler om 

allmänna handlingar eller med stöd av förvaltningslagens regler om rätt till 

insyn för den som är part i ett ärende.  

Rättelse av personuppgifter 

Kommunen ska alltid se till att de uppgifter som behandlas är riktiga. Men 

om vissa uppgifter ändå är felaktiga får den registrerade begära av 

kommunen att uppgifterna ska rättas.  

Rätt att få personuppgifter raderade 

I GDPR finns en rätt att under vissa förutsättningar få sina personuppgifter 

raderade hos den som behandlar uppgifterna. Rätten att få personuppgifter 

raderade är begränsad och det är endast undantagsvis som den rätten kan 

användas för personuppgifter som behandlas av en kommun. Uppgifter som 

finns i allmänna handlingar kan inte raderas, inte heller uppgifter som 

behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt den 

lagstiftning som finns.  

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandling 

Den registrerade har rätt att invända mot de behandlingar av personuppgifter 

som görs med stöd av att de utgör allmänt intresse eller myndighetsutövning. 

Kommunen får då inte fortsätta att behandla personuppgifterna om 

kommunen inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för 

behandlingen som väger tyngre än den registrerades intresse och rättigheter 

eller om behandlingen behövs för att säkerställa rättsliga anspråk.  

Om invändning görs mot att personuppgifterna används för direkt 

marknadsföring får inte kommunen använda uppgifterna för detta ändamål.  

mailto:kommun@morbylanga.se
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Dataportabilitet 

Om en behandling av personuppgifter grundas på samtycke eller för att 

fullgöra ett avtal kan de registrerade begära att få sina personuppgifter 

överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller bara för 

uppgifter som den registrerade själv lämnat till kommunen.  

Rätt att lämna klagomål eller överklaga beslut 

Som tidigare nämnts i denna policy kan man vända sig till kommunen eller 

till dataskyddsombudet om man har synpunkter på behandlingen av 

personuppgifter. Om man inte är nöjd kan man också vända sig till 

Datainspektionen för att få hjälp. På Datainspektionens hemsida finns 

information om hur man gör för att klaga på hur personuppgifterna 

behandlas. 

Om någon är missnöjd med beslut rörande personuppgiftsbehandling som 

fattats av någon myndighet inom kommunen så kan den personen överklaga 

beslutet till allmän förvaltningsdomstol. 
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§ 274 Dnr KS 2019/000438  

Revidering av Kultur- och tillväxtnämndens reglemente 
(MBLAFS 2019:18) 

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 

organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 

gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 

reglemente för kultur- och tillväxtnämnden.      

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 

3 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) och Ulrik Brandén (M) yrkar på att världsarvs-

frågorna ska vara kvar hos kultur- och tillväxtnämnden. 

Per-Olov Johansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Henrik Yngvessons med 

fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 

förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons med fleras förslag. 

Omröstningsresultat 

Ja    Nej 

Mattias Nilsson (S)  Henrik Yngvesson (M) 

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

Henriette Koblanck (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S)  Johan Gustafsson (L) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Johan Ålund (C) 

Per-Olov Johansson (C) 
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Olof Nilsson (-) 

Matilda Wärenfalk (S) 

9 ja-röster och 4 nej-röster.         

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden antas. 

Reservation 

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

Brandén (M) och Ingela Fredriksson (M). 

Protokollsanteckning 

Jag motsätter mig att världsarvsfrågor flyttas från kultur- och tillväxtnämn-

den till kommunstyrelsen, utan står upp för kultur- och tillväxtnämndens 

enade åsikt i sitt remissvar om att nämnden inte ställer sig bakom en flytt av 

världsarvsfrågor. 

Liv Stjärnlöv (M)    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 275 Dnr KS 2019/000437  

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 

organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 

gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kommunstyrelsen finns angivna i förslaget till reviderat 

reglemente för kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 

3 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 september 2019.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 276 Dnr KS 2019/000407  

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-
valda och för styrelseledamöter i kommunens helägda 
bolag. MBLAFS 2018:8, rev 2 

Sammanfattning av ärendet 

En del förtydliganden och ändringar behöver göras i reglementet. Förvalt-

ningen har på uppdrag av den politiska ledningen tagit fram ett förslag till 

revidering.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-

valda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, daterat den 

10 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Henrik Yngvesson (M) yrkar på återremiss för ett 

förtydligande av § 2 punkt 5, samt datum när reglementet ska börja gälla. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett 

senare tillfälle och finner att ärendet ska återremitteras.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ett förtydligande av § 2 punkt 5, samt datum 

när reglementet ska börja gälla.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(40) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-05  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 277 Dnr KS 2019/000091  

Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier i Mörbylånga 
tätort eller anvisa lämplig plats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs synpunkten att fyrverkerier ska förbjudas i 

Mörbylånga tätort alternativt att kommunen anvisar lämpliga platser där 

fyrverkerier kan genomföras utan att skrämma eller skada människor och 

djur.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari 2019, § 15. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2019. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.40-11.45 

Efter diskussion enades kommunstyrelsen om följande förslag till beslut 

"Med hänvisning till de lokala ordningsföreskrifterna och utifrån gällande 

lagstiftning anses medborgarförslaget besvarat."        

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Med hänvisning till de lokala ordningsföreskrifterna och utifrån gällande 

lagstiftning anses medborgarförslaget besvarat.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 278 Dnr KS 2019/000024  

Medborgarförslag - Förlängning av cykelväg längs 
kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende förlängning av befintlig cykelväg från 

Hedvigborgsvägen väster ut längs kanalen till Norra Viken i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2019, § 9/19. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 134/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det i nuläget inte 

finns behov av en ny gång- och cykelväg. Vid fortsatt utveckling av 

området vid Scoutvägen ska gång- och cykeltrafikanters trafiksituation 

beaktas.  

_____ 
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§ 279 Dnr KS 2019/000111  

Medborgarförslag - Gör en aktivitetsanläggning i 
anslutning till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar att Mörbylånga kommun bygger 

och driver en aktivitetsanläggning på gamla sockerbruksområdet i 

Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 2 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019, § 38. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 136/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ännu ej beslutad 

detaljplan.  

_____ 
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§ 280 Dnr KS 2019/000115  

Medborgarförslag - Ordna långtidsparkering i 
anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att ordna en långtidsparkering i 

Färjestaden så att pendlare bättre kan utnyttja kollektivtrafiken mellan Öland 

och Kalmar. Förslagsställaren påpekar att bristen på bussturer från övriga 

Öland gör det svårt att pendla med kollektivtrafik och att detta förslag skulle 

underlätta för de som bor utanför Färjestaden men som inte vill belasta 

trafiken och miljön mer än nödvändigt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 39/19. 

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 135/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen förhandlar med flera 

markägare om anläggning av långtidsparkering på lämplig plats intill 

busshållplats.  

_____ 
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§ 281 Dnr KS 2019/000529  

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) – Delårs-
rapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 

delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2019.  

Beslutsunderlag 

Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019. 

Utlåtande över delårsrapport 2019. 

Revisionsrapport –granskning av delårsrapport 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019, godkänns.  

_____ 
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§ 282 Dnr KS 2019/000547  

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Delårsrapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enlig kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 

delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2019.   

Beslutsunderlag 

Kalmarsunds gymnasieförbund delårsrapport 2019. 

Utlåtande över delårsrapport 2019. 

Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsrapport 2019 godkänns.  

_____ 
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§ 283 Dnr KS 2019/000346  

Upplösning av näringspolitiska stiftelsen  

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun, Cementa AB och Ölands Bank AB bildade 1983 en 

näringspolitisk stiftelse med syfte att planera näringslivs- och utvecklings-

frågor samt att genom direkta insatser skapa förutsättningar för en aktiv 

näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Mörbylånga kommun. 

Stiftelsen har sedan år 2005 varit vilande.   

Beslutsunderlag 

Stadgar för Mörbylånga kommuns näringspolitiska stiftelse. 

Årsredovisning 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommuns näringspolitiska stiftelse upplöses under förutsätt-

ning att övriga huvudmän beslutar så. Kvarvarande medel ska delas ut till 

projektet Kraftsamling Sydöland.  

_____ 
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§ 284 Dnr KS 2019/000188  

Ekonomisk uppföljning efter september 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

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

förutsättningar.    

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter september 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2019. 

Budget- och uppföljningsutskottets § 50/2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den ekonomiska prognosen efter september godkänns.  

_____ 
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§ 285  

Ekonomi 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Bejvall, ekonomichef informerade att till nästa möte med 

kommunstyrelsen kommer följande ärenden att tas upp: 

 Interna kontrollplanen 2020. 

 Ägardirektiv. 

 Firmatecknare Bank 

_____ 
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§ 286 Dnr KS 2019/000558  

Verksamhetsstöd 

Charlotta Rasmusson, administrativ chef informerade om de olika verksam-

heterna inom  verksamhetsstöd som är kommunkansli; kostenheten; risk och 

säkerhet; fordon, totalt 62 anställda och utav dessa är 16 administrativa 

tjänster. 

Kostenheten - Försöksperiod låta äldre äta lunch 

På Färjestadens skola har försöksperiod varit under vecka 42 och 43 och 

utökad period under vecka 45 och 46. Detta har varit mycket uppskattat av 

besökarna, barnen och personalen. Utvärdering kommer att göras för 

period 2. Hur vill politiken att vi går vidare? 

Risk och säkerhet 

Regional samverkan - TFÖ 2020 startade den 4 november och pågår hela 

2020. Mer information på nästa kommunstyrelsemöte. 

Kommunkansli 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för det analoga arkivet och 

Sydarkivera för e-arkivet. 

Uppdrag att utreda och hur vi övergår till digital arkivering, förslag den 

1 januari 2021. 

Sydarkivera har övertagit ansvaret för tillsyn när det gäller arkiv och infor-

mationshantering hos kommunens verksamhetsområden. Tillsynsbesök på 

utbildningsnämnden har genomförts den 9 september 2019. En åtgärdsplan 

har överlämnats till utbildningsverksamheten. 

Sydarkivera kommer att ha tillsyn en gång om året i de olika verksam-

heterna. 

Besparingar och effektivisering. Förändrade arbetssätt och nya system. 

Bland annat så har vi Assistenten för kallelser och handlingar. Digital 

justering av protokoll den 1 januari 2020. Förändring i arbete EDP kontra 

Ciceron. Handläggare och chefer ansvarar för sina tjänsteskrivelser. 

Utbildning och ärendehanteringshandbok. 

Förändrade arbetssätt och nya system. Möteshandlingar på webben blir en 

utökad arbetsuppgift som tar tid. Undersöker Anslagstavla i Ciceron, diariet 

på webben, mer lättlästa handlingar. Frigöra för att stötta andra verksam-

heter. Ta fram rutin och verktyg för digital rapport för arvoden, eventuell 

start den 1 januari 2020.  
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_____ 
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§ 287  

HR/Personal 

Kerstin Parker, HR-chef informerade att HME-enkät kommer ut den 

18 november med resultat i december.  

Nytt samverkansavtal som kommer att implementeras under våren 2020. 

Nyanställda 

Tommy Petersson, fordonschef och Martin Wahlström, vik. enhetschef 

presenterade sig för styrelsen.  

_____ 
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§ 288  

Kommunikation 

Marcus Carlsson, kommunikatör presenterade förändringar och nyheter i 

kommunens grafiska profil.  

_____ 
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§ 289 Dnr KS 2019/000559  

Information - Kommundirektören 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Willsund informerade om verksamhetsplan 2020 som kommer till 

kommunstyrelsens nästa möte. 

Kommunfullmäktige beslutar budget 2020 med plan 2021-2022 i november. 

Respektive nämnd beslutar om sin verksamhetsplan i december. 

Utkast idag. Verksamheterna jobbar med aktiviteter. 

Kommunövergripande mål och strategier är antagna av kommunfullmäktige 

i juni. 

Kommunstyrelsemål och aktiviteter som ska arbetas fram. 

Medborgarperspektiv 

Nämndsmål: 

Kommunstyrelsen ska bidra till att invånare i Mörbylånga kommun upplever 

kommunen som en bra plats att bo och verka i. 

Aktiviteter: 

Servicepolicyn. 

Utveckla servicecenter som funktion. 

Handlingsplan agenda 2030. 

Digitalisering – utveckling av processer. 

Förstärka kommunens varumärke. 

Utveckla dialoger för att nå fler medborgare. 

Utveckla vidare medborgarförslag 

Hållbar utveckling. 

Nämndsmål: 

Kommunstyrelsen ska bidra till att Mörbylånga kommun utvecklas mot en 

hållbar kommun.  

Kommunstyrelsen ska bidra till att företagsklimatet förbättras. 

Aktiviteter: 

Handlingsplan agenda 2030. 

Handlingsplan förbättrat företagsklimat. 

Införa näringslivsråd. 

Samverkan och samarbete föreningar, högskolor, region Kalmar, 

länsstyrelsen. 
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Medarbetare 

Nämndsmål: 

Kommunstyrelsen ska bidra till att medarbetarna i Mörbylånga kommun ser 

fram emot att gå till sitt arbete.  

Kommunstyrelsen ska bidra till att delaktigheten i arbetet ska vara hög och 

vi jobbar med ett förbättringsarbete. 

Kommunstyrelsen ska bidra till att våra arbetsplatser ska vara hälso-

främjande. 

Aktiviteter: 

Personalpolitiskt program.  

Stimulera förbättringsarbete. 

Aktivt arbete med delaktighet och engagemang. 

Förstärka ledarskap och medarbetarskap. 

Ekonomi 

Nämndsmål: 

Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara lika kostnadseffektiva som 

liknande kommuner och jämförelsekommuner. 

Mörbylånga kommuns verksamheter ska vara ändamålsenliga. Jämförelse 

görs mot likande kommuner och jämförelsekommunerna. 

Aktiviteter: 

Följa kostnadseffektiviteten. 

Utveckla investeringsprocessen inklusive att ha slutrapportering av 

investeringar. 

Stödja verksamheterna i offentlig upphandling. 

Stödja verksamheterna i avtal med leverantörer. 

Samarbetet med Borgholm: 

IT, digitalisering, servicecentra, VA, tillsyn (alkohol och livsmedel). 

Beslut i december. 

Årets kommun hela Sverige ska leva 

Julbord 

Ny styrmodell 8-9 januari        

_____ 
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