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§ 94 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Eva Öberg utses att justera dagens protokoll måndagen den 15 maj 2017.  

_____ 
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§ 95 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

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

mötet. 

Informationspunkten om överförmyndarverksamheten utgår.  

_____ 
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§ 96 Dnr 2017/000002 105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 2 maj 2017. 

Vård och omsorgsverksamheten - AME 

Ann-Katrin Ståhl, verksamhetschef informerade om arbetet i de olika 

verksamheterna. 

Kö till SFI. Språkverksamhet bedrivs ute i verksamheterna. 

Heltidsresa – heltid som norm. En arbetsgrupp jobbar med målet, heltid till 

alla. Mailgrupp finns för medarbetarnas förslag. 

Efter årsskiftet finns inte socialjourtjänsten kvar hos polisen. 

Skärlövs hamn 

Bengt Johansson och Emmy Thidell informerade om en eventuell försäljning 

av kommunal mark. Utredning och informationsmöte kommer att hållas. 

VA-taxan 

Niclas Beermann, teknisk chef och Anna Dahlman, WSP informerade om 

förslag till reviderad VA-taxa. 

_____ 
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§ 97 Dnr 2017/000301 003 

Riktlinjer för försörjningsstöd 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har konstaterat att behov av revidering av gällande riktlinjer 

för försörjningsstöd i Mörbylånga kommun föreligger.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2017. 

Riktlinjer för försörjningsstöd daterad 23 mars 2017.    

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 11 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer för försörjningsstöd antas att gälla från och med den 9 maj 

2017.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 
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§ 98 Dnr 2017/000061 750 

Riktlinjer - Handläggning för vård av vuxna 
missbrukare 

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att skapa enhetliga bedömningsgrunder och ge likvärdig och 

rättssäker bedömning av medborgare i kommunen har upprättats förslag till 

nya riktlinjer för handläggning avseende vård av vuxna missbrukare i 

Mörbylånga kommun.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 januari 2017. 

Riktlinjer – Handläggning för vård av vuxna missbrukare, daterade den 

24 januari 2017.   

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 11 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer – Handläggning för vård av vuxna missbrukare antas med 

giltighet från och med den 9 maj 2017.   

_____ 
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M-verksamheten 
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§ 99 Dnr 2017/000026 750 

Riktlinjer - Våld i nära relationer (VNR) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för vuxna och barn som lever 

med våld i nära relationer. Detta framgår tydligt i 5 kap. 11 § socialtjänst-

lagen. I syfte att synliggöra detta ansvar samt att tydliggöra mål, ansvars-

fördelning, processer och rutiner inom förvaltningens olika verksamhets-

områden har riktlinjer upprättats. Inom ramen för dessa riktlinjer finns också 

ett förslag till riktlinje/rutin vad gäller barnäktenskap.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 22 mars 2017. 

Riktlinjer - Våld i Nära Relationer, daterad 22 mars 2017.   

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 11 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer Våld i Nära Relationer antas att gälla från och med den 9 maj 

2017.   

_____ 
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M-verksamheten 
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§ 100 Dnr 2017/000047 740 

Riktlinjer för LSS-handläggning 

Sammanfattning av ärendet 

Förändringar i gällande lagstiftning samt i rättstillämpning gör att förvalt-

ningen konstaterat att det föreligger ett behov av att revidera, förändra och 

uppdatera Riktlinjer för LSS-handläggning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 mars 2017. 

Riktlinjer för LSS-handläggning, daterad den 22 mars 2017.  

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 11 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer för LSS-handläggning antas att gälla från och med den 9 maj 

2017.   

_____ 
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M-verksamheten 
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§ 101 Dnr 2017/000161 639 

Fortsatt gemensamt arbete med vård- och omsorgs-
college Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att acceptera en inbjudan om att 

delta i bildandet av ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Länets 

kommuner deltar i samarbetet tillsammans med Kalmarsunds 

gymnasieförbund, landstinget och regionförbundet. Avtalet löper t o m 2017-

11-30. Nytt avtal avser en femårsperiod med start 2017-12-01 där 

finansieringsparterna åtar sig att säkerställa en finansiering av VO-College 

med en årlig budget på 900 tkr under fem år.  

Landstinget i Kalmar län finansierar 300 tkr årligen under en femårsperiod. 

Kommunerna samt Kalmarsunds gymnasieförbund står för resterande del, 

det vill säga 600 tkr årligen under en femårsperiod. Kostnadsfördelningen 

baseras på en fast avgift samt en rörlig del kopplat till invånarantal. För 

Mörbylånga kommun beräknas kostnaden på folkmängden 14 710 personer. 

Den fasta andelen är 30 769 kronor per år och den rörliga andelen 12 317 

kronor per år, totalt 43 086 kronor per år.   

Beslutsunderlag 

Inbjudan att delta i bildandet av vård- och omsorgscollege Kalmar län. 

Kommunstyrelsens beslut § 158, 2014. 

Fortsatt arbete med vård- och omsorgscollege Kalmar län daterad den 

10 februari 2017. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 11 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtal om fortsatt finansiering av vård- och omsorgscollege i Kalmar län 

godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Västerviks kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 593 80 Västervik 

M-verksamheten, Ann-Katrin Ståhl och Josefin Bengtsson 
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§ 102 Dnr 2017/000287 639 

Ersättare av kontaktperson och representant i 
styrgruppen för Kalmar läns vård- och omsorgscollege 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att acceptera en inbjudan om att 

delta i bildandet av ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Länets 

kommuner deltar i samarbetet tillsammans med Kalmarsunds 

gymnasieförbund, landstinget och regionförbundet. 

Beslut i Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr 2015-000155-639 anger att 

Josefin Johansson (numer med efternamn Bengtsson) utses som 

kontaktperson och representant i styrgruppen för Kalmar läns vård- och 

omsorgscollege. Under arbetet i styrgruppen har framkommit behov av att 

utsedd ersättare vid ordinarie kontaktpersons frånvaro. Vidare kommer 

ordinarie kontaktperson och styrgruppsrepresentant Josefin Bengtsson vara 

föräldraledig en period. En tf utvecklingschef tillsätts som kommer överta 

samtliga arbetsuppgifter. Tf utvecklingschef kommer vara Pernilla Ekholm.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 118/2015. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 11 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Pernilla Ekholm, enhetschef utses till ersättare som kontaktperson och 

representant i styrgruppen för samarbetet i Kalmar läns vård- och 

omsorgscollege under tiden ordinarie innehavares föräldraledig. 

2. Jennie Jansson Finder utses till ersättare för kontaktperson och 

representant i styrgruppen för Kalmar läns vård- och omsorgscollege då 

ordinarie representant ej kan delta.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Västerviks kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 593 80 Västervik 

M-verksamheten, Ann-Katrin Ståhl och Josefin Bengtsson, Pernilla Ekholm, 

Jennie Jansson Finder 
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§ 103 Dnr 2017/000220 730 

Kvalitet i särskilt boende - Rekommendation för arbete 
med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende (säbo) för 
äldre 

Sammanfattning av ärendet 

För att stärka kvaliteten på omsorg nattetid på särskilda boenden för äldre 

har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, 

Föreningen socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna 

rekommendation.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse från SKL, inkommen den 20 januari 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2017.    

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 11 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer gällande kvalitet 

i särskilt boende antas.    

_____ 
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M-verksamheten 
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§ 104 Dnr 2017/000431 102 

Nyval av kontaktpolitiker för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde barn- och ungdom efter Matilda 
Wärenfalk (S) 

Sammanfattning av ärendet 

En förändring behöver göras i uppdraget då Matilda Wärenfalk har avsagt 

sig sitt uppdrag som kontaktpolitiker.        

Beslutsunderlag 

Barn och ungdomsutskottets förlag till beslut den 18 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mattias Nilsson (S) utses till kontaktpolitiker för Glömminge skola och 

förskola och Algutsrum förskola istället för Matilda Wärenfalk (S). 

Följande politiker har uppdrag som kontaktpolitiker inom 

verksamhetsområde barn och ungdom till och med mandatperiodens slut. 

Färjestadens skola och Smaragdskolan Agneta Stjärnlöf  

Marcus Persson 

Skansenskolan 4-9, Mörbylånga Mattias Nilsson  

Stig Salebäck 

Skansenskolan F-3  Gunilla Karlsson 

Mattias Nilsson 

Solvändan, Mörbylånga Gunilla Karlsson 

Kristina Sjöström 

Torslunda skola och förskola och förskolan 

Växthuset 

Marcus Persson 

Gunilla Karlsson 

Glömminge skola och förskola och 

Algutsrum förskola 

Mattias Nilsson 

Carl Dahlin 

Gårdby skola, Alunskolan och förskolor och 

Tanneförskolan i Alby 

Stig Salebäck 

Carl Dahlin 

Förskolor i Färjestaden och pedagogisk 

omsorg 

Agneta Stjärnlöf  

Marcus Persson 
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Fritidsgårdar, kulturskola och kost Eva Öberg 

Stig Salebäck 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kontaktpolitiker 

Verksamhetsstöd - Kansli 
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§ 105 Dnr 2017/000361 049 

Erbjudande - förvärv av aktier i Inera AB 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), erbjuder nu landets kommuner 

att genom aktieförvärv, bli delägare i bolaget Inera AB. Bolaget har fram till 

ägts av landsting och regioner samt haft en huvudsaklig inriktning mot 

utveckling av e-hälsan . Att bredda ägandet möjliggör satsningar inte enbart 

inom hälso- och sjukvårdsområdet utan också inom betydligt fler 

verksamhetsområden.  

Beslutsunderlag 

Erbjudande gällande förvärv av aktier i bolaget Inera AB, daterat den 

29 mars 2017. 

Aktieöverlåtelseavtal (Bilaga 1). 

Anslutningsavtal till aktieägaravtal (Bilaga 2). 

Aktieägaravtal (Bilaga 3). 

Bolagsordning, antagen den 16 mars 2017 (Bilaga 4). 

Ägardirektiv, daterade den 24 mars 2017 (Bilaga 5). 

Årsrapport 2015 (Bilaga 6). 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 april 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mörbylånga kommun förvärvar 5 (fem) aktier i Inera AB genom köp 

från SKL Företag AB för en sammanlagd köpeskilling uppgående till  

42 500 kronor. 

2. Förvärvet av aktier finansieras av medel från kommunstyrelsens konto 

för oförutsett.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sveriges kommuner och landsting, 118 82 Stockholm 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 106 Dnr 2017/000386 251 

Exploateringsavtal - Del av fastigheterna Matrosen 1 
samt Mörbylånga 2:12 

Sammanfattning av ärendet 

Ett villkorat Köpeavtal med Tilläggsavtal har tidigare tecknats mellan 

Mörbylånga kommun och Salman Investments AB. Som del av denna 

överenskommelse avser företaget att exploatera delar av fastigheterna 

Matrosen 1 och Mörbylånga 2:12 i Mörbylånga. Exploateringen som avser 

bostäder kan tidigast påbörjas då detaljplanen i området vunnit laga kraft, 

vilket bör ske inom en nära framtid. Exploateringsavtalet ska godkännas och 

undertecknas av båda parter innan ny detaljplan för Matrosen 1 antas av 

kommunen.   

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterat den 11 april 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 april 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 april 2017. 

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oscarsson (SD) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Anne Oscarssons yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets 

förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalet. 

Reservation 

Anne Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet.   

_____ 
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Expedieras till: 

Salman Investment AB, Skeppsgossevägen 13, 393 59 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 107 Dnr 2017/000172 105 

Grafisk profil för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns grafiska profil togs fram år 2002. En översyn har nu 

genomförts i syftet att anpassa profilen till dagens förutsättningar.    

Beslutsunderlag 

Förslag till ny grafisk profil för Mörbylånga kommun 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 april 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den reviderade grafiska profilen för Mörbylånga kommun antas.     

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.00-13.00. 

 

Expedieras till: 

Ledningsgruppen 

Sektion- och verksamhetsområdeschefer 

Kultur- och näringslivssektionen 
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§ 108   

Ansökan om vårdnadsöverflyttning 

Sekretess 
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§ 109   

Ansökan om vårdnadsöverflyttning 

Sekretess 
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§ 110   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretess 
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§ 111   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretess 
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§ 112 Dnr 2017/000428 040 

Besparingsförslag 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsgruppen har på uppdrag tagit fram förslag till besparingar 2017. 

Ann Willsund föredrar och informerar om kompletteringarna som är gjorda i 

förslaget daterat den 8 maj 2017.  

Beslutsunderlag 

Besparingar 2017 daterat den 24 april 2017. 

Besparingsobjekt, effekt 2017. 

Åtgärder 2017 för effekt 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 april 2017. 

Besparingar 2017, kompletteringar daterat den 8 maj 2017. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 27 april 2017, § 61. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på kontinuerlig ekonomisk uppföljning ska 

presenteras på varje kommunstyrelsemöte med uppdaterad konsekvens-

beskrivning. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets punkt 1, 

samt att utskottets punkt 2 stryks och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt Matilda 

Wärenfalks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Besparingsförslag med åtgärder och effekt antas. 

2. Uppdra till ledningsgruppen om att kontinuerlig ekonomisk uppföljning 

ska presenteras på varje kommunstyrelsemöte med uppdaterad 

konsekvensbeskrivning. 

Reservation 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) reserverar sig mot försäljning av Eriks villa. 
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Övrigt 

Anne Oscarsson (SD) deltar ej i beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ledningsgruppen 
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§ 113 Dnr 2017/000519 023 

Anställning av kommunchef 

Sammanfattning av ärendet 

Rekrytering av ny kommunchef påbörjades den 18 januari 2017. 

Rekryteringsprocessen pågick mellan den 18 januari 2017 till och med den 

21 april 2017. Rekryteringsgruppen har haft förhandling med fackliga 

företrädare den 24 april 2017.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2017. 

Förhandlingsprotokoll från den 24 april 2017.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ann Willsund anställs som kommunchef.   

Övrigt 

Anne Oscarsson (SD) avstår att delta i beslutet då det saknas besluts-

underlag. 

Eva Öberg (MP) deltar inte i beslutet eftersom underlaget och processen haft 

brister.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann Willsund 

kommunledningsutskottets presidium 
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§ 114 Dnr 24968  

Redovisning av uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Willsund meddelar att miljö- och byggnadsförvaltningen har inte hunnit 

ta fram underlag till uppdraget att utreda hur en sortering och hämtning av 

olika materialsorter i de kommunala verksamheterna kan planeras och 

finansieras och begär dispens till årsskiftet. 

Vidare informerar Ann om Gårdby sporthall om att arbete pågår och rapport 

kommer på nästa kommunstyrelsemöte.  

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag som ska verkställas och är verkställda, daterad den 

2 maj 2017. 

Utredning av uppdrag om kostnadsberäkning på införande av fria 

arbetskläder till förskolepersonal daterad den 7 april 2017. 

Kommunfullmäktiges § 22/2017 om återrapport av uppdrag "kulturpelare på 

torget i Mörbylånga". 

Utredning över finansiering av byggnation av en cykelväg mellan Gårdby 

och Norra Möckleby i samband med VA-utbyggnaden. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att utredning om kostnadsberäkning på 

införande av fria arbetskläder till förskolepersonal hänskjuts till 

budgetberedningen. 

Carl Dahlin (M) yrkar på att utredning över finansiering av byggnation av en 

cykelväg mellan Gårdby och Norra Möckleby i samband med VA-

utbyggnaden hänskjuts till budgetberedningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om styrelsen kan besluta enligt Matilda Wärenfalks 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Vidare hör ordföranden styrelsen kan besluta enligt Carl Dahlins yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av utredning om kostnadsberäkning på införande 

av fria arbetskläder till förskolepersonal och hänskjuter utredningen till 

budgetberedningen. 
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2. Styrelsen har tagit del av utredning över finansiering av byggnation av en 

cykelväg mellan Gårdby och Norra Möckleby i samband med VA-

utbyggnaden och hänskjuter utredningen till budgetberedningen. 

3. Återrapport om kulturpelare på torget i Mörbylånga ska ske på 

kommunstyrelsens möte den 1 juni 2017. 

4. Miljö- och byggnadsförvaltningens uppdrag om att utreda hur en 

sortering och hämtning av olika materialsorter i de kommunala 

verksamheterna kan planeras och finansieras ska återrapporteras med 

förslag till beslut på kommunstyrelsens möte den 5 december 2017. 

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

verkställas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Budgetberedningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 115 Dnr 2017/000001 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 16 mars 2017 och 11 april 

2017. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 20 mars 2017. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 22 mars 2017. 

Sociala utskottets protokoll från den 19 april 2017. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:16-17:22. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 116 Dnr 2017/000344 042 

Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett godkännande av Årsredovisning 2016 för Ölands 

Kommunalförbund. Ölands Kommunalförbunds resultat för 2016 uppgår till 

-713 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Ölands Kommunalförbund 2016. 

Förbundsdirektionens protokoll § 6, den 6 mars 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 april 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ölands Kommunalförbunds årsredovisning för 2016 godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 117 Dnr 2017/000342 042 

Mörbylånga Bostads AB - Årsredovisning 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB har överlämnat sin årsredovisning för 2016 till 

Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-03-31. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 april 2017.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga Bostads ABs årsredovisning för 2016 godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr 2017/000341 042 

Mörbylånga Fastighets AB - Årsredovisning 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Fastighets AB har överlämnat sin årsredovisning för 2016 till 

Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 mars 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 april 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga Fastighets ABs årsredovisning för 2016 godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 119 Dnr 2017/000378 042 

Samordningsförbundets årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 

2016 till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 april 2017.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Samordningsförbundets årsredovisning för 2016 godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 120 Dnr 2017/000517 214 

Antagande av detaljplan för del av Matrosen 1 

Sammanfattning av ärendet 

Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny 

bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus.  

En checklista för miljöbedömning, daterad den 9 december 2008 har 

upprättats. Enligt beslut daterat den 18 mars 2009 bedöms inte planens 

genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte 

behöver upprättas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2016. 

Kommunens utlåtande II, daterad den 29 november 2016.  

Plankarta, upprättad den 7 februari 2012, senast reviderad den 22 oktober 

2015, redaktionellt ändrad den 29 november 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 7 februari 2012, senast reviderad den 

22 oktober 2015, redaktionellt ändrad den 29 november 2016. 

Genomförandebeskrivning, upprättad den 7 februari 2012, senast reviderad 

den 22 oktober 2015. 

Behovsbedömning, tillhörande Planprogram daterad den 18 mars 2009. 

Checklista för sociala konsekvenser, upprättad den 7 februari 2012. 

Delegationsbeslut: "Tillägg till tidigare beslut med dnr: 08/903, daterat den 

18 mars 2009, om behovsbedömning för del av fastigheten Matrosen 1", 

daterad den 8 maj 2012. 

Samrådsredogörelse, daterad den 8 maj 2012. 

Kommunens utlåtande, daterat den 11 september 2012. 

Särskilt utlåtande, daterat den 13 november 2012. 

Särskilt utlåtande II, daterat den 22 oktober 2015. 

Minnesanteckningar från samrådsmötet, daterad den 8 maj 2012. 

Aktuell fastighetsförteckning. 

Aktuell grundkarta. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut den 27 oktober 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunens utlåtande II över inkomna synpunkter upprättat den 

29 november 2016 godkänns som sin egen. 

2. Handlingar upprättade den 7 februari 2012, senast reviderade den 

22 oktober 2015 och planförslaget redaktionellt reviderat den 
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29 november 2016 antas i enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 

29 § (1987:10).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 121 Dnr 2017/000561 214 

Yttrande på överklagande av kommunfullmäktiges 
beslut att anta detaljplan för fastigheterna Färjestaden 
1:165 m fl, fd Däckroy-tomten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 22 september 2015 § 140 att anta detaljplan 

för fastigheten Färjestaden 1:165 m fl, fd Däckroy-tomten. 

Trafikverket överklagade 20 november 2015 kommunfullmäktiges beslut att 

anta detaljplanen. 

Länsstyrelsen avslog Trafikverkets överklagande i beslut daterat den 3 

februari 2017. 

Trafikverket har överklagat ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att inkomma med 

yttrande. 

Ylva Hammarstedt, arkitekt föredrar ärendet samt meddelar att yttrandet ska 

vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast den 9 juni 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 maj 2017. 

Yttrande daterat den 5 maj 2017. 

Föreläggande från mark- och miljödomstolen, daterat den 24 april 2017. 

Yttrande från miljö- och byggnadsnämnden, daterat den 27 juni 2016. 

ÅF Infrastructure AB rapport 724506 rapport A, daterad den 22 juni 2016. 

Rapport Trafikutredning, detaljplan Färjestaden l: 165m fl, f. d Däckroy-

tomten, daterad den 27 juni 2016. 

Antagandehandlingar, daterade den 22 september 2016. 

Delegationsbeslut angående miljöbedömning, daterat den 13 maj 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Yttrandet daterat den 5 maj 2017 godkänns som sitt eget.  

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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