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§ 122   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Matilda Wärenfalk utses att justera dagens protokoll onsdagen den 7 juni 

2017.  

_____ 
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§ 123   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 124 Dnr 2017/000002 105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Presentation av arbetsmiljöenkät 

Pernilla Karlsson, personalkonsult och Magnus Ivarsson, personalstrateg 

presenterade sammanställning av arbetsmiljöenkäten med förslag på åtgärder 

inom prioriterade områden. 

Uppföljning  

Uppföljningsblanketten maj månad redovisades. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 26 maj 2017.  

_____ 
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§ 125 Dnr 2017/000520 253 

Förlängning av villkorat köpekontrakt avseende 
fastigheten Vickleby 1:26, del 1 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 7 april 2015 beslutat om försäljning av 

kommunens fastighet Vickleby 1:26, del 1. Köparen har nu ansökt om 

förlängning av köpekontraktet med 24 månader.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 225, daterat den 26 oktober 2010. 

Kommunledningsutskottets beslut, § 36, daterat den 14 juni 2012. 

Kommunstyrelsens beslut, § 128, daterat den 2 juni 2014. 

Kommunstyrelsens beslut, § 98, daterat den 7 april 2015. 

Köpekontrakt, Vickleby 1:26, del 1, daterat den 11 mars 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut, § 162, daterat den 22 december 2015. 

Ansökan om förlängning, daterad den 15 februari 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 april 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förlängning av köpekontraktet med 24 månader godkänns under förut-

sättning att avtal tecknas mellan kommunen och sökanden gällande 

Vickley 1:27.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Vickleby Development AB, Box 4038, 102 61 Stockholm 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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§ 126 Dnr 2017/000514 251 

Exploateringsavtal - Fastigheterna Vickleby 1:27 och 
Vickleby 1:31 

Sammanfattning av ärendet 

Exploateringsavtalen ska godkännas och undertecknas av alla parter innan 

ny ”Detaljplan för Vickleby 1:27, m.fl., Vickleby, Mörbylånga kommun” 

antas av kommunen.  

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, Vickleby 1:27, daterat den 24 april 2017. 

Exploateringsavtal, Vickleby 1:31, daterat den 24 april 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 april 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtal, Vickleby 1:27 godkänns. 

2. Exploateringsavtal, Vickleby 1:31 godkänns. 

3. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Berörda 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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§ 127 Dnr 2017/000558 251 

Exploateringsavtal - Isgärde 4:74 

Sammanfattning av ärendet 

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 Isgärde 4:74 mfl, Stora Rör, Mörbylånga kommun” antas 

av kommunen.  

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterat den 20 april 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 april 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bengt Sundvall, Orevägen 11 C, 167 71 Bromma 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
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§ 128 Dnr 2017/000570 253 

Köpekontrakt - Försäljning del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2 till Håkansson 

Consulting AB för uppförande av hyreslägenheter, cirka 7 250 kvadratmeter.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 11 maj 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns med ändring enligt utskottets förslag. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Håkansson Consulting AB, Notvägen 11, 386 34 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(42) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-06-01  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 129 Dnr 2017/000616 003 

Policy för biståndshandläggning inom omvårdnad, 
omsorg och service enligt socialtjänstlagen i 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har konstaterat ett behov av att renodla nu gällande riktlinjer 

så att det bildas ett dokument som utgör en politiskt antagen och fastställd 

policy och att det utifrån denna därefter kan fastställas ett verksamhetseget 

styrdokument i form av riktlinjer som beslutas av ansvarig chef för verk-

samheten.  

Clas-Göran Gidlöf föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2017. 

Policy daterad den 17 maj 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på återremiss för beredning i utskott. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att ärendet återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till vård och omsorgsutskottet för beredning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Vård och omsorgsutskottet 
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§ 130 Dnr 2017/000185 103 

Regler för ett folkhälsopris 

Sammanfattning av ärendet 

Efter det att kommunfullmäktige i februari 2017 bifallit en motion gällande 

inrättande av ett årligt folkhälsopris, har förvaltningen haft 

kommunstyrelsens uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant pris. 

Baserat på utredningen lämnade sedan kommunstyrelsen i april 2017, ett 

uppdrag till förvaltningen att utforma regler för priset.  

Beslutsunderlag 

Regler för Mörbylånga kommuns folkhälsopris, daterad den 18 maj 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Regler för Mörbylånga kommuns folkhälsopris antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Folkhälsorådet 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Kommunfullmäktiges presidiums sekreterare 

Informationsenheten 
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§ 131 Dnr 2017/000469 101 

Redovisning till kommunstyrelsen av uppdrag  

Sammanfattning av ärendet 

Eleonor Rosenqvist, fritidsgårdschef presenterade delrapporten om 

utvärdering av barnpanel och ungdomsråd.  

Beslutsunderlag 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för en mindre scen i Färjestadens 

hamnområde daterad den 24 april 2017. Dnr 2017/000029-869. 

Delrapport - Utvärdering barnpanel och ungdomsråd daterad den 2 maj 

2017. Dnr 2017/000633-101. 

Uppdrag att utreda förutsättningar till informationsskyltar till besöksobjekt 

och näringsidkare i området daterad den 24 maj 2017. Dnr 2017/000639-869 

Återrapport besparingsuppdrag. Dnr 2017/000428-040 

Kommunchefens uppdrag om översyn av vilken kompetensutveckling våra 

anställda har möjlighet till. Dnr 2016/000123-027 

Rapport - Uppdrag beslutade av kommunstyrelsen daterad den 29 maj 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till fritidsgårdschefen att arbeta vidare med utvärderingen av 

barnpanel och ungdomsråd. 

2. Uppdra till AME att tillsammans med förslagsställaren och näringsidkare 

se hur utformningen av informationsstolpe på torget i Mörbylånga kan 

ske. 

3. Uppdra till ledningsgruppen att under juni månad 2017maila 

konsekvensbeskrivning på besparingarna till kommunstyrelsen. 

4. Uppdra till kommunchefen att ta fram ekonomisk redovisning och hur 

kompetensutveckling sker, är det genom föreläsningar och/eller 

individnivå. 

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

verkställas.  

_____ 
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Expedieras till: 

Fritidsgårdschefen 

AME 

Ledningsgruppen 
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§ 132 Dnr 2015/000215 311 

Svar på Medborgarförslag - Genomfart för bil förbi 
Bredingestrand till parkerings- och rastplatsen vid 
Klovenhall samt borttagande av förbudsskyltar på 
allmänning 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att vägen förbi villaområdet Bredingestrand 

åter öppnas för biltrafik till parkerings- och rastplatsen och att förbudsskyltar 

tas bort. Medborgarförslaget pekar också på att de stenbumlingar som kantar 

vägen bör avlägsnas.  

Tord Rosenqvist, förslagsställaren föredrog sitt medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 13 april 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 19 maj 2015, § 71. 

Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2016, § 66. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 april 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till den information 

som framgår av tjänsteskrivelsen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tord Rosenqvist, Esplanaden 2, 386 50 Mörbylånga 

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Teknisk affärsverksamhet 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 133 Dnr 2016/000741 339 

Svar på Medborgarförslag - Anläggning av väg genom 
Bredingestrands stugområde till Klovenhalls rastplats 
enligt fastställd detaljplan 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en ny väg ska ansläggas genom 

Bredingestrand stugområde till Klovenhalls rastplats enligt tidigare fastställd 

detaljplan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 28 juli 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2016, § 185. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 april 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till den information 

som framgår av tjänsteskrivelsen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Per-Olof Olsson, Risinge 604, 386 61 Mörbylånga 

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Teknisk affärsverksamhet 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 134 Dnr 2017/000157 332 

Svar på Medborgarförslag - Förbättra lekplatsen i 
Gårdby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en allmän förbättring av lekplatsen i Gårdby 

som är i dåligt skick, bland annat i avseende på fotbollsplanen som har 

rostiga målställningar utan nät. Medborgarförslaget lyfter även ett förslag om 

en multiarena.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2017, § 29. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 april 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att fotbollsmålen 

ska bytas under sommaren 2017 samt att en ny gungställning kommer att 

installeras under 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 

Kultur och näringslivssektorn 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr 2017/000001 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 26 april 2017. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 18 april 2017. 

Sociala utskottets protokoll från den 12 maj 2017. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:23-17:26. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 136 Dnr 2016/000531 006 

Motion av Matilda Wärenfalk (S) - Kommunfullmäktiges 
mötestider 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att förutsättningarna för att förlägga kommunfull-

mäktiges sammanträden på dagtid utreds, att några fullmäktigemöten 

förläggs till dagtid på prov under den här mandatperioden och att 

kommunfullmäktiges sammanträden från och med nästa mandatperiod 

förläggs till dagtid.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 16 maj 2016. 

Presidieskrivelse, daterad den 28 april 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att frågan kommer att behandlas i 

den nya organisationsberedningen och att fullmäktiges presidium 

planerar att prova olika starttider för fullmäktiges sammanträden under 

innevarande mandatperiod.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 137 Dnr 2016/000700 003 

Klimatstrategi 2017--2020 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden har i februari 2017, lämnat ett förslag till 

”Klimatstrategi 2017 – 2020 för Mörbylånga kommun”. Förslaget har 

lämnats till kommunstyrelsen för yttrande före det att ärendet ska beredas i 

kommunfullmäktige. Efter diskussioner i kommunstyrelsen har 

förvaltningen formulerat vissa ändringar gentemot miljö- och 

byggnadsnämndens ursprungliga förslag. Dessa ändringar har markerats med 

röd teckenfärg i förvaltningens ändrade beslutsunderlag.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till Klimatstrategi för Mörbylånga 

kommun 2017 – 2020 med handlingsplan och bilaga. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Klimatstrategi för Mörbylånga 

kommun 2017 – 2020 med handlingsplan och bilaga. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut den 16 februari 2017, § 22. 

Kommunstyrelsens beslut den 7 mars 2017, § 59. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 maj 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

Anna-Kajsa Arnesson (C) och Ulrik Brandén (M) yrkar bifall till kommun-

ledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Matilda Wärenfalks förslag mot utskottets förslag och 

finner att kommunstyrelsens beslutar enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag. 

Nej-röst för Matilda Wärenfalks yrkande. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens justerade förslag till Klimatstrategi 2017 – 2020 för 

Mörbylånga kommun med handlingsplan och bilaga, antas.  
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Reservation 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Roger Hedh (S), Kristina 

Sjöström (S) och Stig Salebäck (V) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C)  X   

Eva Öberg (MP)  X   

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Stig Salebäck (S)  X  

Anne Oscarsson (SD)    X 

Henrik Yngvesson (M)  X   

  7 5 1 
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§ 138 Dnr 2016/001219 017 

Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Planavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett 

program för bostadsförsörjningen i kommunen.  

I enlighet med SFS 2013:866, 1 §, samt lag om ändring i lagen (2000:1383)  

om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska varje kommun med 

riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 

planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för att 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 

varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 

ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2017. 

Bostadsförsörjningsprogram för Mörbylånga kommun. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 60/2017 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bostadsförsörjningsprogram för Mörbylånga kommun antas.  

_____ 
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§ 139 Dnr 2017/000052 346 

VA-taxa författningstext 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av VA-taxans struktur och innehåll har genomförts, för såväl 

anläggningsavgifter som brukningsavgifter. I uppdraget har också varit att ta 

fram ett underlag som kan ligga till grund för beslut till en förändrad 

konstruktion av taxan. Kommunstyrelsen beslutade tidigare under 2017 att 

bordlägga ärendet. Beslutet innebar en information på kommunfullmäktiges 

möte den 28 februari 2017. Därefter togs ärendet åter upp till 

kommunstyrelsen den 7 mars 2017 för behandling som flyttades fram till 

kommunstyrelsen den 9 maj 2017. 

Niclas Beermann, teknisk chef föredrog ärendet.  

Beslutsunderlag 

VA-taxa Mörbylånga, daterad den 25 april 2017. 

VA-taxa författningstext, daterad den 25 april 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 april 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. VA-taxa författningstext antas att gälla från och med den 1 juli 2017.  

_____ 
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§ 140 Dnr 2017/000609 174 

Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskydds-
kontroll från och med den 1 juli 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll har tagits 

fram av Räddningstjänsten Öland.  

Beslutsunderlag 

Förslag till ny taxa. 

Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Räddningschefens skrivelse den 16 maj 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll antas. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 juli 2017. 

_____ 
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§ 141 Dnr 2017/000565 108 

Firmatecknare för stiftelser och donationsfonder med 
mera 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdatering av firmatecknare behöver göras då nuvarande beslutade 

firmatecknare inte längre finns kvar i kommunens organisation.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 216/2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utse Henrik Yngvesson och Ann Willsund som firmatecknare för 

kommunens stiftelser och donationsfonder och som ersättare utse Anna-

Kajsa Arnesson och Sara Malmgren.  

2. Utse Ann Willsund och Sara Malmgren att var för sig teckna post och 

bank. 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 216/2015 upphävs. 

_____ 
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§ 142 Dnr 2017/000563 042 

Tertialbokslut 

Sammanfattning av ärendet 

I tertialbokslutet ingår verksamhetsberättelserna med fokus på ¨årets 

väsentliga händelser, verksamheten i ett framtidsperspektiv, uppföljning av 

verksamheternas mål, driftredovisning, ekonomisk analys samt finansiella 

rapporter för kommunen och koncernen.  

Resultat för kommunen för perioden januari – april uppgår till 1,9 mkr och 

prognosen för helåret är ett resultat på 2,1 mkr.  

Sara Malmgren och Karin Ericsson, tf ekonomichefer föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tertialbokslutet januari – april 2017 med prognos för 2017 med de 

fullständiga verksamhetsberättelserna som bilaga. 

Tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2017.     

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Tertialbokslut januari – april 2017 med prognos för 2017 godkänns.  

_____ 
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§ 143 Dnr 2017/000564 600 

Revidering av kommunens övergripande resurs-
fördelningsmodell 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att revidera befintlig övergripande resurs-

fördelningsmodell. Ett förslag till reviderad modell har tagits fram för beslut. 

Sara Malmgren och Karin Ericsson, tf ekonomichefer föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 23 maj 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 maj 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att i utredningen på sidan 1 under rubriken 

Syfte och mål - punkt 3 stryks ordet ”enbart” samt under rubriken 

Budgetteknisk - första meningen stryks ordet ”endast”, samt i samma stycke 

sista meningen stryks ”utan politiska beslut”. 

Ajournering 

Mötet ajourneras klockan 14.45-14.50. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Matilda Wärenfalks yrkande och 

finner att styrelsen beslutar enligt Matilda Wärenfalks yrkande.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. I utredningen på sidan 1 under rubriken Syfte och mål - punkt 3 stryks 

ordet ”enbart” samt under rubriken Budgetteknisk… första meningen 

stryks ordet ”endast”, samt i samma stycke sista meningen stryks ”utan 

politiska beslut”. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderad övergripande resursfördelningsmodell antas. 

_____ 
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§ 144 Dnr 2016/000452 291 

Lägesrapport förstudie högstadieskola i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark, verksamhetsområdeschef och Bengt Johansson, mark och 

exploateringschef informerade och delade ut lägesrapport, programskiss och 

volymberäkning på högstadieskola i Färjestaden.  

Två grupper jobbar med frågan och en tidplan kommer att tas fram. Upp-

handling kommer att ske efter sommaren.   

_____ 
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§ 145 Dnr 2017/000549 106 

Godkännande av delägarskap i Törneby Solcellspark - 
KSRR 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR, begär medlemskommunernas 

godkännande av ett andelsköp i det blivande Törneby Solcellspark. Det är 

Kalmar Energi AB som har för avsikt att bygga upp en solcellspark i när-

heten av KSRR:s nya återvinningscentral vid flygstaden.  

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens beslut den 24 mars 2017 § 4. 

Beslutsunderlag gällande andelsköp i Törneby Solcellspark.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oscarsson (SD) yrkar på avslag då KSRR har uppdrag att arbeta med 

renhållning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Anne Oscarssons yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets 

förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares förslag till investering i Törneby 

Solcellspark godkänns.  

Reservation 

Anne Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

Kommunen ska inte satsa på verksamheter som är utanför den egna kärn-

verksamhet. Detta är också i strid mot gällande avtal med KSRR. 

Curt Ekvall (SD) 

_____ 
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§ 146 Dnr 2017/000184 375 

Fjärrvärmeverksamheten - Årsrapport 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverksamheten överlämnar sin årsredovisning för beslut i 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning fjärrvärme 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017. 

Årsredovisning fjärrvärme 2016 (version 2).  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fjärrvärmeverksamhetens årsredovisning 2016 godkänns.  

_____ 
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§ 147 Dnr 2017/000548 042 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Årsredovisning 
2016 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser godkännande av årsredovisning 2016 jämte revisionsberättelse 

samt beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 maj 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares årsredovisning 2016 godkänns.  

_____ 
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§ 148 Dnr 2017/000510 042 

Regionförbundet - Årsredovisning år 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 2016 till 

Mörbylånga kommun för beslut i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016.    

Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Regionförbundet i Kalmar läns årsredovisning 2016 godkänns.  

_____ 
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§ 149 Dnr 2017/000433 042 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett godkännande av årsredovisning 2016 för Kalmarsunds 

Gymnasieförbund. Förbundets resultat för 2016 uppgår till 7 989 mkr.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 maj 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning 2016 godkänns.  

_____ 
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§ 150 Dnr 2017/000338 214 

Antagande av detaljplan - Isgärde 4:74, Bertil Palms 
väg 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 5 september 2012 om att ändra ändamål från 

barnkoloni till bostadsändamål med önskemål om att stycka av fastigheten i 

6-8 tomter. 

Syftet med planen är ändra ändamål från barnkoloni till bostad och möjlig-

göra byggnation av friliggande bostäder. Syftet är också att möjliggöra 

utbyggnad av VA-nätet för planområdet samt i framtiden för de fastigheter 

utefter Isgärdevägen som saknar kommunalt vatten och avlopp. Syftet är 

också att skydda naturmiljön och bevara sammanhängande områden med 

värdefulla träd samt skapa en grön korridor genom planområdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2017. 

Granskningsutlåtande, daterat den 30 maj 2017. 

Plankarta, upprättad den 16 september 2014, reviderad den 22 december 

2015. 

Illustration, upprättad den 16 september 2014, reviderad den 22 december 

2015. 

Planbeskrivning, den 16 september 2014, reviderad den 22 december 2015. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 19 november 2015. 

PM Dagvatten, daterad den 26 oktober 2015. 

Naturvärdesinventering, daterad den 15 september 2015. 

Skötselplan, upprättad den 6 november 2015. 

MKB, upprättad den 22 december 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 36/2017 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterat den 30 maj 

2017, godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget upprättat den 16 september 2014, reviderat den 

22 december 2015 antas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 

5 kap. 27 §. 

_____ 
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§ 151 Dnr 2017/000337 214 

Antagande av detaljplan - Isgärde 4:4 m fl, Barnkolonin 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för fastigheterna Isgärde 4:4, 4:11, 4:29 och 4:34 

inkom den 11 december 2012 med avsikten att ändra ändamål från barn-

koloni till bostadsändamål och näringsverksamhet såsom pensionat/hotell. 

Planens syfte är att möjliggöra fritid- och kulturändamål i områdets 

nordvästra del samt bostadsändamål i den sydvästra delen med möjlighet för 

tillkommande bebyggelse. 

Vidare är syftet att säkerställa områdets kulturhistoriska värde och karaktär, 

samt säkra naturvärdena som finns i planområdets östra del. Syftet med 

detaljplanen är även att upphäva strandskyddet i planområdets västra del som 

återinträder med 100 meter vid planändring.   

Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och 

infartsförhållanden samt allmänhetens tillträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2017. 

Särskilt utlåtande, upprättad den 30 maj 2017. 

Planbeskrivning, upprättad den 13 maj 2014, senast reviderad den 21 januari 

2016, redaktionellt ändrad den 30 maj 2017. 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad den 13 maj 2014, senast 

reviderad den 21 januari 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterat den 31 oktober 2014. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 35/2017 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Särskilt utlåtandet över inkomna synpunkter, daterat den 30 maj 2017, 

godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget upprättat den 13 maj 2014, senast reviderat den 21 januari 

2016, redaktionellt ändrat den 30 maj 2017 antas i enlighet med plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap. 27 §. 

_____ 
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§ 152   

Utredning om faderskap 

Sekretess 
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§ 153  

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  

Sekretess 
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