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§ 18 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Eva Folkesdotter Paradis utses att justera dagens protokoll den 9 februari 

2016.   

_____ 
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§ 19 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

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

sammanträdet.     

_____ 
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§ 20 Dnr 2015/000079 -102 

Kontaktpolitiker, vård- och omsorgsutskottet  

Sammanfattning av ärendet 

Carl Dahlin har valts in som ersättare i vård- och omsorgsutskottet. Listan 

över kontaktpolitiker behöver uppdateras med anledning av det.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 61/2015, utsedda kontaktpolitiker. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 14 januari 2016.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Carl Dahlin, istället för Eva Folkesdotter Paradis, som 

kontaktpolitiker för området Hemsjukvård och rehabilitering   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Carl Dahlin 

Verksamheten 

För kännedom: 

Eva Folkesdotter Paradis 
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§ 21 Dnr 2015/000936 -003 

Riktlinjer för kommunalt hemsändningsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med antagandet av "Serviceplan för Mörbylånga kommun 2015-

2020", beslutade kommunstyrelsen den 3 november 2015 att nya riktlinjer 

för hemsändningsbidragen skulle utarbetas.     

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för hemsändningsbidrag. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjerna för hemsändningsbidrag antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och näringslivssektorn 

Mjuka verksamheterna 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 22 Dnr 2015/000756 -161 

POSOM i Mörbylånga kommun - Funktioner och 
instruktioner 

Sammanfattning av ärendet 

POSOM-gruppen (psykiskt och socialt omhändertagande) är en del av 

kommunernas krishanteringsverksamhet. 

Huvuduppgiften för POSOM är att i det akuta skedet stödja individer och 

familjer, upprätta stödcentra och samverka med övriga organisationer som 

berörs av händelsen. POSOM ansvarar för krisstödet till chockade och 

traumatiserade personer som inte är i behov av sjukhusvård i samband med 

en händelse. 

POSOM vänder sig till de personer som vistas i kommunen. M-verksam-

heten ansvarar för funktionen POSOM.      

Beslutsunderlag 

POSOM i Mörbylånga kommun - Funktioner och instruktioner, daterad den 

17 december 2015. 

Tjänsteskrivelse den 17 december 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Funktioner och instruktioner för POSOM i Mörbylånga kommun antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

Ledningsgruppen Mörbylånga kommun 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Räddningstjänsten Öland, Box 111, 386 22 Färjestaden 

Affe Lindén, Psykiatriförvaltningen, Landstinget i Kalmar län, Box 601, 

391 26 Kalmar 

Eva Ingesson, Kanslienheten, Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 
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Kalmar. 

Polisen Kalmar län, Box 923, 391 29 Kalmar 
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§ 23 Dnr 2015/000557 -512 

Svar på Medborgarförslag - Kommunens medverkan för 
hastighetssänkning och hastighetskameror på 
Ölandsbron 

Sammanfattning av ärendet 

I Medborgarförslaget föreslås en hastighetssänkning samt montering av 

hastighetskameror på Ölandsbron.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit 4 september 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad 24 november 2015.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016. 

Inbjudan den 26 januari 2016.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunen tar 

kontakt med Trafikverket och för en dialog kring trafiksituationen på 

Ölandsbron och från Skogsby till Almérs.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Irma Alm, Baldersgatan 20, 386 92 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Trafikverket, Box 810, 721 82 Borlänge 
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§ 24 Dnr 2015/000377 -311 

Svar på Medborgarförslag - Farthinder längs 
Enbärsvägen i Algutsrum för att få ner hastigheten 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås anläggning av ett flertal farthinder längs 

Enbärsvägen i närheten av fotbollsplanen i Algutsrum och även en sänkt 

hastighet. 

I förslaget beskrivs det att många fordonsförare som passerar här håller 

alldeles för hög hastighet. Vidare bor det mycket barn i området som 

dagligen stiger av och på bussen till och från skolan längs Enbärsvägen.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 9 juni 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016. 

Inbjudan den 26 januari 2016   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras, med hänvisning till att förvaltningen ges i 

uppdrag att utreda trafiksituationen på Enbärsvägen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sofi Ludvigsson, Enbärsvägen 22, 386 90 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 25 Dnr 2015/000378 -311 

Svar på Medborgarförslag - Farthinder längs 
Enbärsvägen nära fotbollsplanen i Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås anläggning av ett flertal farthinder längs 

Enbärsvägen i närheten av fotbollsplanen i Algutsrum och även en sänkt 

hastighet. 

I förslaget beskrivs det att många fordonsförare som passerar här håller 

alldeles för hög hastighet. Vidare bor det mycket barn i området som 

dagligen stiger av och på bussen till och från skolan längs Enbärsvägen.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 9 juni 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016. 

Inbjudan den 26 januari 2016   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras, med hänvisning till att förvaltningen ges i 

uppdrag att utreda trafiksituationen på Enbärsvägen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jesper Ferm, Enbärsvägen 22, 386 90 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 26 Dnr 2015/000891 -102 

Val av ledamot i sociala utskottet efter Eva Folkesdotter 
Paradis (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Ulrik Brandén (M) som ledamot i sociala utskottet efter Eva 

Folkesdotter Paradis (M) till och med mandatperiodens utgång.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ulrik Brandén 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 
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§ 27 Dnr 2019/6 - 

Remiss - Samråd om havsplaneringens inriktning och 
avgränsning av miljöbedömning (Dnr 3779-14) 

Sammanfattning av ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten har inbjudit till samråd om förslag till 

havsplaneringens inriktning och den avgränsning av miljöbedömning som 

ska göras enligt miljöbalken. 

Enligt havsplaneringsförordningen (2015:400) ska Havs- och vattenmyndig-

heten ta fram förslag till havsplaner. Som stöd och vägledning samt som för 

att skapa tydlighet och förankring för planeringsprocessen har myndigheten 

tagit fram ett förslag till inriktningsdokument "Förslag till inriktning för 

havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömning".     

Beslutsunderlag 

Yttrande daterat den 4 januari 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 17 med förslag till beslut.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrandet som sig eget.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

havochvatten@havochvatten.se  

För kännedom: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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§ 28 Dnr 2016/000002 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 16 december 2015. 

Sociala utskottets protokoll från den 9 december 2015 och den 13 januari 

2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 16:6 till och med 16:7.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 29 Dnr 2016/000003 -105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 28 januari 2016. 

Anteckningar 

Kulturrådets anteckningar från den 10 november 2015. 

Tillgänglighetsrådets anteckningar från den 24 november 2015. 

Föreningsrådets anteckningar från den 25 november 2015. 

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.15-10.25. 
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§ 30 Dnr 2015/000870 -001 

Remiss - Bildande av Regionkommun i Kalmar län - 
Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans med 

Regionförbundet i Kalmar län påbörja arbetet med att förbereda en ansökan 

om att landstinget ska överta det regionala utvecklingsansvaret från Region-

förbundet från januari 2019. Landstingsstyrelsens tillskriver, den 15 

december 2015, kommunen med en begäran om ett yttrande. 

Landstingsstyrelsen föreslår att kommunen tillstyrker förslaget.     

Beslutsunderlag 

Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län - En redovisning av 

förutsättningarna att bilda regionkommun i Kalmar län.  

Begäran om yttrande angående ansökan om att bilda regionkommun.  

Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2016. 

Yttrande daterad den 18 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016.   

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar, på grund av syftningsfel i 

tjänsteskrivelsens första mening under rubriken överväganden. Första 

meningen byts ut mot ”Genom att bilda en regionkommun flyttas rätten att 

besluta i utvecklingsfrågor från nuvarande fullmäktige i landsting, 

kommuner och regionförbund till Regionkommunen.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Carina Adolfsson Elgestams yrkande mot utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkande. 

Vidare hör ordföranden om de kan anta remissyttrandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. I tjänsteskrivelse under rubriken överväganden byts första meningen ut 

mot ”Genom att bilda en regionkommun flyttas rätten att besluta i 

utvecklingsfrågor från nuvarande fullmäktige i landsting, kommuner och 

regionförbund till Regionkommunen.” 
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2. Förvaltningens förslag till remissyttrande antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 31 Dnr 2015/000895 -003 

IT-strategi 

Sammanfattning av ärendet 

IT bedrivs i samverkan mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner; 

Verksamheten hör organisatoriskt till Borgholms kommun. Samverkan 

regleras i ett samverkansavtal och kommunerna har en gemensam IT-

handbok. En IT-strategi utgör ett stöd för arbetet.     

Niklas Palmquist föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

IT-strategi, daterad den 22 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 december 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016.   

Förslag till beslut på mötet 

Gunilla Karlsson (C) med instämmande av Eva Folkesdotter Paradis (M), 

Carl Dahlin (M) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar på återremiss för ett 

fylligare dokument och beskrivning av bland annat digitala agendafrågor. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras vid ett senare 

tillfälle. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ett fylligare dokument och beskrivning av 

bland annat digitala agendafrågor. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen fvb kommunledningsutskottet 
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§ 32 Dnr 2015/000935 -171 

Räddningstjänst Öland - Nya taxor till tillsynsverk-
samheten 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny taxa för tillsynsverksamheten inom räddningstjänsten har 

kommit in från Ölands kommunalförbund. Taxan föreslås gälla från och med 

den 1 mars 2016 och ska beslutas av kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 

Förslag till taxa för tillsynsverksamheten inom Räddningstjänsten Öland. 

Förbundsdirektionens protokoll, den 7 december 2015 § 72. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 januari 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till taxa för tillsynsverksamheten inom Räddningstjänst Öland 

antas. 

2. Taxan gäller från och med den 1 mars 2016.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 33 Dnr 2016/000042 -189 

Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund samt 
reglemente för förbundsdirektionen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny förbundsordning för Ölands kommunalförbund har tagits 

fram och har överlämnats till de ingående kommunerna för beslut. Förslaget 

innehåller också ett reglemente för förbundsdirektionen som en bilaga till 

förbundsordningen.      

Beslutsunderlag 

Förslag till ny förbundsordning för Ölands kommunalförbund samt 

reglemente för förbundsdirektionen. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund 

samt reglemente för förbundsdirektionen antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 34 Dnr 2016/000048 -104 

Utbetalning av partistöd 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Mörbylånga kommuns reglemente för lokalt partistöd ska fullmäktige 

varje år vid sitt sammanträde i februari fatta beslut om utbetalning av 

partistöd för innevarande år.  

Partistödet består av grundstöd och mandatstöd och är kopplat till 

prisbasbeloppet.       

Beslutsunderlag 

Reglemente för lokalt partistöd. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 januari 2016.   

PM daterad den 22 januari 2016. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Det lokala partistödet för 2016 fastställs till 7 198 kronor i grundstöd till 

varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och till 4 882 

kronor i mandatstöd för varje mandat som det finns en vald ledamot 

fastställd för. Mandatstödet ska för 2016 betalas ut för 49 mandat.  

2. Partistödet för 2016 ska fördelas enligt följande. 

Parti Mandat Summa stöd 

Moderaterna 16 mandat 85 310 kronor 

Centerpartiet 6 mandat 36 490 kronor 

Liberalerna 1 mandat 12 080 kronor 

Kristdemokraterna 1 mandat 12 080 kronor 

Socialdemokraterna 15 mandat 80 428 kronor 

Vänsterpartiet 2 mandat 16 962 kronor 

Miljöpartiet 3 mandat 21 844 kronor 

Sverigedemokraterna 5 mandat 31 608 kronor   

_____ 
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§ 35 Dnr 2018/1 - 

Ansökan om särskilt fördordnad vårdnadshavare 

Sekretessärende. 

_____ 
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§ 36 Dnr 2015/000748 -002 

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 
(MBLAFS 2015:30) 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av förändringar i socialtjänstlagen behöver delegeringsordningen 

revideras. Ett förslag till förändringar har tagits fram som även inbegriper en 

ny punkt för teknisk verksamhet när det gäller åtgärder på allmän mark. 

Dessutom föreslås några ändringar som innebär förtydliganden av vad som 

gäller inom både upphandling och socialtjänst.      

Beslutsunderlag 

Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2016.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. De föreslagna förändringarna av kommunstyrelsens delegeringsordning 

antas och delegeringsordningen uppdateras. 

_____ 
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