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§ 59 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ulrik Brandén utses att justera dagens protokoll onsdagen den 11 mars 

2015. 

_____ 
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§ 60 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

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

sammanträdet. 

_____ 
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§ 61 Dnr 2015/000079 -102 

Kontaktpolitiker, vård- och omsorgsutskottet fr o m 
2015 

Sammanfattning av ärendet 

Nya ledamöter har valts in i vård- och omsorgsutskottet på grund av ny 

mandatperiod. Med anledning av det behöver listan över kontaktpolitiker 

uppdateras. 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 12 februari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kontaktpolitiker enligt nedan.  

Dagverksamheter Gunilla Karlsson 

Hemtjänst Gunilla Karlsson 

Hemsjukvård och rehabilitering  Eva Folkesdotter Paradis  

Lindero, Villa Viktoria Jeanette Lindh 

Rönningegården, Äppelvägen Kurt Arvidsson 

Myndighetsavdelningen Roger Hedh 

Personlig assistans, socialpsykiatrin Ulf Magnusson 

Integration och AME Eva Folkesdotter Paradis 

LSS-boenden och dagverksamheter Roger Hedh 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Utsedda 

Verksamheterna 
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§ 62 Dnr 2014/000691 -442 

Svar på Medborgarförslag - För alla barns skull 
uppmanar vi kommunen att omgående stänga av alla 
trådlösa nätverk i deras skolmiljö och därefter göra en 
seriös riskbedömning 

Sammanfattning av ärendet 

Tomas och Marita Sandberg har lämnat förslag om att för alla barns skull 

uppmana kommunen att omgående stänga av alla trådlösa nätverk i deras 

skolmiljö och därefter göra en seriös riskbedömning. Om man efter en sådan 

kommer fram till att man kan använda den trådlösa tekniken fullt ut eller 

med vissa restriktioner, måste samtliga föräldrar få utförlig information om 

hur kommunen kommit fram till sina slutsatser. Om föräldrarna så önskar 

måste då en alternativ skolmiljö fri från trådlösa nätverk och andra 

strålningskällor såsom DECT- och mobiltelefoner kunna erbjudas. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 25 november 2014. 

Kommunfullmäktige § 171, den 25 november 2014. 

Tjänsteskrivelse den 11 januari 2015.  

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 23 februari 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Eva Öberg (MP) med instämmande av Anne Oskarsson (SD) yrkar att 

kommunen tillämpar försiktighetsprincipen i dessa frågor och förbjuder 

trådlös uppkoppling i hela den kommunala skolan, men först och främst i 

förskola och lågstadium. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Eva Öbergs m fl yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Strålsäkerhets-

myndighetens rekommendationer. 

Reservation 

Eva Öberg (MP) och Anne Oscarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag. 
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_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tomas och Marita Sandberg 

För kännedom: 

Niklas Palmqvist 

Magnus Sjöstedt 
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§ 63 Dnr 2015/000012 -119 

Riktlinjer för barnvälkomnande i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har efter förslag i en motion från Vänsterpartiet, 

beslutat att Mörbylånga kommun ska inrätta ett kommunalt 

barnvälkomnande som ska komplettera övriga borgerliga ceremonier.  

Riktlinjer för barnvälkomnande behöver nu fastställas. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 102 den 24 september 2013. 

Tjänsteskrivelse den 9 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa utformningen av ett kommunalt barnvälkomnande i 

Mörbylånga kommun så som det beskrivs under "Överväganden" i 

tjänsteskrivelsen, samt uppdra till kanslienheten att sköta förekommande 

administration, anmälningar och bokningar samt frågor om arvode och 

reseersättning. 

2. Tillfråga de borgerliga vigselförrättarna om deras intresse för att också 

åta sig uppdrag som officiant vid namngivningsceremonier. 

3. Föräldrar som väljer en borgerlig namngivningsceremoni kan fritt välja 

officiant bland kommunens utsedda officianter. 

4. Officianten vid en namngivningsceremoni ersätts enligt samma 

förutsättningar som för borgerliga vigselförrättare, med 110 kronor per 

tillfälle samt i förekommande fall också med reseersättning. 

5. Acceptera förslaget till minnesgåva. 

6. Uppdra till ansvariga inom kommunstyrelsens förvaltning att utforma 

välkomsthälsningen samt informera om det kommunala 

barnvälkomnandet på kommunens hemsida, i anslutning till 

informationen om övriga borgerliga ceremonier.   

_____ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (40) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-03-10  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Annica Ohlsson 

Hemsidan 

För kännedom: 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11 (40) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-03-10  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 2015/000105 -140 

Handlingsplan för näringslivsutveckling för Mörbylånga 
kommun 2015--2016 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan för 

näringslivsutveckling i Mörbylånga kommun 2015-2016. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan för näringslivsutveckling i Mörbylånga kommun 

2015-2016. 

Tjänsteskrivelse den 13 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) yrkar på att årtalen kvarstår i rubriken Åtgärder 2015-

-2016 men stryks i brödtexten. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Ulrik Brandéns yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrik Brandéns yrkande. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Ulrik Brandéns yrkande. 

Nej-röst för utskottets förslag. 

Omröstningsresultat 

6 Ja-röster och 7 Nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till handlingsplan för näringslivsutveckling i Mörbylånga 

kommun 2015 -2016 antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och näringslivssektorn 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) Carl Dahlin (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C)  X   

Eva Öberg (MP)   X  

Carina Adolfsson Elgestam (S)   X  

Bength Andersson (S) Kurt Arvidsson (S)  X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Roger Hedh (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Kristina Sjöström (S)  X  

Anne Oskarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  6 7  
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Handlingsplan för näringslivsutveckling i Mörbylånga 
2015-2016 

Bakgrund och mål 

Mörbylånga är en tillväxtkommun med företag inom olika branscher såsom 

lantbruk och livsmedel, byggande, kulturföretag, besöksnäring, handel, 

service, bemanning och tillverkningsindustri. I kommunen finns många 

småföretag och ett fåtal stora företag. En relativt stor andel av de mindre har 

sin största eller ibland hela omsättningen över sommarhalvåret. Enstaka 

företag är forskningsintensiva. Många företagare som väljer att etablera sig i 

kommunen gör det ofta på grund av boendemiljön, den levande landsbygden 

och närheten till Kalmar och tillväxtregionerna i Småland.  

Som vägledning i utveckling av företagsklimat och näringsliv har 

kommunen antagit visioner och strategiska mål.  

I kommunens Visioner och Strategier 2025, antagen av kommunfullmäktige 

2011 tar följande mål sikte på näringslivsfrågor – ett framgångsrikt 

näringsliv och ett positivt företagsklimat 

 Kommunen har ett näringsliv som är framgångsrikt och antalet 

sysselsättningstillfällen ökar årligen med minst 90. 

 Kommunen har ett företagsklimat som är positivt och är väl känt i vår 

omvärld. 

I de strategiska målen för hela kommunen för åren 2015-2017 har från 

Visioner och Strategier 2025 brutits ner på följande delmål som just gäller 

näringslivsfrågorna. 

 Förbättra företagsklimatet och stimulera företagande och 

entreprenörskap.  

 Underlätta skapande av arbetstillfällen för att undvika utanförskap.   

 Utbildningen håller god kvalitet, förbättrar löpande resultaten och ser 

samverkan med det lokala näringslivet som en naturlig del av 

utbildningen.  

Det vi ska mäta uppsatta mål på är 

 Mörbylånga kommun placerar sig bland de 150 bästa kommunerna i 

landet i Svenskt näringslivs årliga undersökning av företagsklimat 

(2015). 

 Mörbylånga kommun placerar sig bland de 90 bästa kommunerna i 

landet i Svenskt näringslivs årliga undersökning av företagsklimat (målet 

uppnått 2017). 
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En utvecklad dialog, bättre tillgänglighet och fler unga 
företagare 

Det finns uppenbara förbättringsområden i kommunen som kan påverka 

näringslivet positivt. Det gäller bl.a. infrastrukturen som behöver byggas ut 

och moderniseras, utbudet av bostäder, mark och lokaler för kommersiell 

verksamhet som behöver ökas och breddas samt att tillgången på relevant 

och kvalificerad arbetskraft behöver förbättras. 

För olika branscher, företagsgrupper, företag, orter så finns också specifika 

problem som måste identifieras och lösas.  

Kommunen måste därför både arbeta mer strategisk och bli mer lyhörd 

gentemot företagen och deras villkor. Företagande och entreprenörskap ska 

uppmuntras i skolan.  

För att nå målen är det viktigt med en utvecklad dialog. För att nå dit arbetar 

vi med att kommunen tar steget från den nuvarande informationsspridande 

inriktningen till en kommunikativ dialog med de olika intressentgrupperna. 

Det är viktigt att dialogen sker planerat kring områden av central betydelse 

för näringslivsklimatet såsom infrastruktur, bostäder, kommunal service, 

tillgång på arbetskraft o.s.v. Men, dialogen måste också vara öppen för nya 

frågor. Kommunal service ska erbjudas på det sätt som passar kommunens 

näringsidkare och invånare. Kommuninvånare och företag ska uppleva det 

som lätt att få besked i olika frågor. Det ska finnas fungerande rutiner för 

löpande kontakter mellan kommunens förtroendevalda, tjänstemän och 

företagare.  

Att skapa ett positivt företagsklimat handlar också om att förbättra verkliga 

förutsättningar och att sprida av information kring vad som redan finns inom 

kommunen. 

Det ska finnas rutiner för hantering av förbättringsförslag och återkoppling. 

Kommunens olika verksamheter ska tillsammans utveckla företagsklimatet 

genom snabba och korrekta besked, handläggningar inom utlovade tidsramar 

och tydliga återkopplingar av inkomna ärenden. En mer utvecklad 

omvärldsanalys som innebär att vi fortlöpande följer hur företag och 

kommuninvånare upplever kommunens service och information måste till.  

Med utbildning, lämpliga verktyg och stöd ska inslagen av entreprenörskap i 

kommunens utbildningar öka. Det lokala näringslivet ska bli en naturlig och 

viktig del av både lärare och elevers kreativa vardag.  

Det behöver därför finns rutin för regelbundna möten mellan kommunens 

lärare och personal från kommunens kultur- och näringslivssektor och för 

löpande kontakter med folkhögskolor, Ölands gymnasium och andra 

gymnasieskolor samt utbildare i Kalmarsundsregionen. Ett samarbete med 

regional inkubatorverksamhet där kommunens samtliga lärare introduceras i 

verktyg avseende entreprenörskap i skolan måste skapas. 

Åtgärder under 2015-2016 

 Ett näringslivsråd inrättas (2015) 

 Kommunalt servicecenter är i drift, med stor tillgänglighet, med hög 

servicenivå, snabba och kunniga svar på ofta förekommande frågor 

(2015)  
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 Ett utvecklat samarbete sker med lokala aktörer kring utveckling av 

näringsliv i olika kommundelar (2016)  

 En klar bild skapas över hur kommunens företagsklimat uppfattas i 

omgivningen och vilka faktorer som är viktiga för en utveckling (2016). 

 Mörbylånga kommuns samtliga lärare erbjuds löpande konkret hjälp, 

utbildning och lämpliga verktyg för sitt arbete med entreprenörskap i 

skolan (2015) 

 Antalet gymnasieelever från kommunen som deltar i UFs 

sommarföretagarprogram är minst 15/år (2015). 

 Varje elev i kommunens grundskolor har fått ta del av fyra studiebesök 

och/eller motsvarande antal skolbesök av företagare under varje 

högstadieårskurs (klart 2017  men förbereds 2015 och 2016 ) 

 Elever i de lägre årskurserna får årligen ta del av studiebesök och 

skolbesök av företagare (klart 2017). 

För att skapa den koppling som vi ser är nödvändig mellan 

näringslivsfrågorna, inklusive besöksnäringen, och de närliggande områdena 

kultur, marknadsföring och världsarvsfrågor ska vi ta hänsyn till följande.  

Fler unga yrkesverksamma kulturutövare 

För att fler unga ska kunna etablera sig som yrkesverksamma kulturutövare i 

kommunen behövs ett nära samarbete mellan kommunens kultur- och 

näringslivsfunktioner liksom med skolan. Kommunen ska vara ett stöd för 

att utbilda unga kulturutövare, ge dessa en möjlighet att utveckla sitt uttryck 

samt ge dem möjlighet att pröva sin kompetens i yrkeslivet genom uppdrag 

och samarbetsprojekt. Det är viktigt att unga deltar i och startar 

kulturföreningar. Vid etableringen av kulturcentra är det viktigt att dessa blir 

en plats för unga kulturutövare att arbeta och presentera sig.  

Åtgärder under 2015-2016 

 Kampanj ut i skolorna för att fler sökande till ungt kulturbidrag och ett 

stärkt kulturbidrag (2015) 

 Modell utvecklas för yrkesintroduktion av blivande kulturutövare (2016) 

Bilden av attraktiva Mörbylånga  

För att attrahera arbetskraft och få företag att etablera sig i kommunen så är 

det viktigt att arbeta för att lyfta fram vad som är attraktivt med kommunen.  

En kommunikationsstrategi med det syftet tas fram under våren 2015.  

En utvecklad turism och besöksnäring 

Mörbylånga kommun har antagit turismstrategin 2012-2015. Den har vi med 

oss i vårt arbete med näringslivsfrågor och utvecklingen av besöksnäringen. 

Kommunalförbundet har beställt en utredning av turismverksamheten på 

Öland som redovisar sitt resultat våren 2015. Beroende på vad utredningen 

kommer fram till sätts mål för turismutveckling.  

Varumärket Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap 

Inom kommunen finns sedan 15 år världsarvet Södra Ölands 

Odlingslandskap. Kommunen har ännu inte fyllt detta varumärke med ett 
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relevant innehåll och gjort det till en resurs för södra Öland och vårt 

näringsliv. Att utveckla och kommunicera varumärket kan också öka 

kommunens attraktivitet på ett positivt sätt. 

Under 2015 kommer varumärket att fyllas med ett innehåll genom 

utställningar och genom tydligare marknadsföring av vandringslederna i 

världsarvet.  En utvecklingsplan ska tas fram under 2015 tillsammans med 

övriga parter i världsarvsrådet. 
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§ 65 Dnr 2015/000106 -860 

Handlingsplan för kulturutveckling för Mörbylånga 
kommun 2015--2016 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan för 

kulturutveckling i Mörbylånga kommun 2015-2016. 

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsplan för kulturutveckling i Mörbylånga kommun 2015-

2016. 

Tjänsteskrivelse den 13 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) yrkar  

1. Att årtalen kvarstår i rubriken Åtgärder 2015--2016 men stryks i 

brödtexten. 

2. Förslaget om litteraturfestival stryks och ersätts med litteraturvecka med 

inriktning på barn och unga i kommunen, samt att tidpunkten på året för 

denna tillsvidare lämnas öppen. 

3. Förslaget ”Utställningar och andra kulturhändelser…” kompletteras med 

inledningen ”stötta eller möjliggöra externa initiativ till” 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar enligt utskottets förslag och ställer sig 

bakom Ulriks Brandéns yrkande nr 3. 

Ajournering 

Klockan 14.10-14.20 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Ulrik Brandéns yrkande nr 1 och 

finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Ulrik Brandéns yrkande. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Ulrik Brandéns yrkande nr 1. 

Nej-röst för utskottets förslag. 

Omröstningsresultat 

8 Ja-röster och 5 Nej-röster. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (40) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-03-10  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Ulrik Brandéns yrkande nr 2 och 

finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Ulrik Brandéns yrkande. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Ulrik Brandéns yrkande nr 2. 

Nej-röst för utskottets förslag. 

Omröstningsresultat 

8 Ja-röster och 5 Nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Ulrik Brandéns yrkande nr 3 och 

finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Ulrik Brandéns yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Handlingsplan för kulturutveckling i Mörbylånga kommun 2015 -2016 

ändras enligt Ulrik Brandéns tre yrkanden. 

2. I övrigt antas handlingsplan för kulturutveckling i Mörbylånga kommun 

2015 -2016. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och näringslivssektorn 

För kännedom: 
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Handlingsplan för kulturutveckling i Mörbylånga 
kommun åren 2015-2016 

Det finns ett nationellt kulturpolitiskt mål som säger att alla ska ha möjlighet 

att delta i kulturlivet. Målet beskriver man som att kultur ska vara en 

dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 

Målet är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet samt 

att mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

Detta innebär att kulturen har ett egenvärde. Det handlar om vad som är 

djupast mänskligt som att kunna reflektera och utrycka sig som 

 att kunna ta till andras uttryck och reflektioner,  

 att kunna se de kulturarv vi bär på samt 

 att kunna ge plats för, delta och verka i ett kreativt och öppet 

samhällsklimat.  

Mörbylånga kommun har ett rikt och levande kulturliv, ett brett kulturutbud, 

många kulturutövare och en hög ambition att bli en ledande kultur- och 

naturkommun. Här finns också Världsarvet södra Ölands odlingslandskap, 

som är ett fantastiskt kulturarv.  

Ett bredare kulturutbud gör kommunen mer attraktiv för både kommun-

invånare och besökare. De kulturella kreativa näringarna är en växande 

sektor i samhällsekonomin. De kan utveckla kommunen och ge en dynamisk 

effekt åt andra näringar. Kommunens åtaganden inom kulturen får dock inte 

styras av lönsamhetskriterier. 

Kommunfullmäktige har under 2011 antagit följande mål och vision för 

kulturfrågorna 

 Kommunen ska 2025 eller tidigare vara Sveriges ledande kultur- och 

naturkommun 

Visionen har för åren 2015 -2017 brutits ned i det strategiska målet  

 Kulturen är till för alla och bidrar med en god livskvalité och ett 

utvecklat näringsliv 

Kulturen i Mörbylånga kommun 

Kulturen i kommunen bärs ytterst upp av kommuninvånarna och besökarna. 

Kulturutbudet är beroende av en mängd olika aktörer. I kommunen finns 

musiker, bildkonstnärer, skådespelare, skulptörer, författare, dansare, 

konsthantverkare, filmare, fotografer, spelutvecklare osv. Många är 

yrkesverksamma. Här finns olika kulturarrangörer av musik, teater och 

utställningar. Kulturarrangörerna kan vara föreningar, bolag och enskilda 

personer. Fastighetsförvaltare som upplåter plats åt olika kulturella arrange-

mang är också viktiga kulturaktörer. På Capellagården och Ölands 

folkhögskola finns kulturinriktade utbildningar. Finansiärer har långsiktigt 

eller genom punktinsatser sponsrat olika kulturhändelser. 
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För att bli en ledande kulturkommun, och sätta södra Öland på kartan, krävs 

att alla slags aktörer finns och att de är starka och samarbetar. Det finns idag 

många utövare av kultur på södra Öland. Däremot finns få arrangörer för 

större kulturhändelser.  Det finns många kulturarrangörer som kan organisera 

mindre evenemang, såsom egna utställningar. Det finns dock få arrangörer 

som kan organisera större konserter, teaterföreställningar, utställningar eller 

andra större kulturarrangemang som riktar sig till en nationell eller 

internationell publik. Härigenom begränsas såväl möjligheterna till regionalt, 

nationellt och internationellt kulturutbyte, som möjligheterna till extern 

finansiering. Arrangörer som kan ta stora arrangemang kräver också stora 

lokaler eller platser och fastighetsägare som är beredda att upplåta dessa.  

Många unga människor i kommunen utbildas till kulturutövare. Det finns 

dock svårigheter med att etablera sig professionellt och driva en växande 

kulturverksamhet på Öland.  

Kommunens roll 

Kommunens roll är att verka för att kulturen i Mörbylånga är fysiskt 

tillgänglig för alla invånare. Barn och unga är prioriterade. Alla barn och 

unga ska ha möjlighet att uppleva, delta och utöva olika former av konst och 

kultur.  Kommunen ska verka för kultur i hela kommunen och under hela 

året. De medel kommunen förfogar över är att ge stöd till kulturföreningar, 

och till olika arrangemang. Kultur- och näringslivssektorn samarbetar med 

skola och äldreomsorg för att ge professionella kulturupplevelser och kultur-

möten till brukare inom dessa verksamheter.  Kommunen köper in konst till 

de offentliga rummen och försöker då skapa möten mellan konstnären och 

brukarna. Kommunens bibliotek erbjuder ett brett kulturutbud med utlåning 

av böcker och AV-media, möjligheter till e-utlåning, lokaler för föreläs-

ningar och utställningar. Insatser görs för ökad läslust hos barn och ung-

domar. Kommunen har en kulturskola som finns till för barn och ungdomar 

som vill lära sig spela, sjunga, dansa, lära sig musikproduktion med mera. I 

den fysiska planeringen avsätts mark till kulturändamål. Kulturen är en 

viktig del av mottagandet av nyanlända.   

I kommunens förvaltning ligger kulturfrågorna och näringslivsfrågorna inom 

samma sektor. Detta innebär en möjlighet att kommunens kompetens kring 

kultur och näringslivsfrågor drar ömsesidig nytta av varandra. Knutet till 

kommunen finns ett föreningsråd med representanter för idrotts-, hembygds- 

och kulturföreningar. Kommunen för en kontinuerlig dialog med region-

förbundet och andra regionala aktörer kring kultur och näringslivsfrågorna. 

Att vara yrkesmässig kulturutövare eller yrkesmässig kulturarrangör innebär 

ofta att driva ett företag, vilket kräver tid och kunskap där kommunen kan ge 

stöd och vägledning. För att nå en större publik krävs marknadsföring och 

ofta en långsiktig affärsstrategi. Också här kan kommunen och näringslivs-

nätverk vara ett stöd. Ett rikt kulturliv är ett kreativt samhällsklimat, där 

idéer uppstår, prövas och förverkligas. 

Hur blir Mörbylånga kommun en ledande kulturkommun?  

För att nå en hög ambition krävs tre steg.  

1. Mörbylånga kommun måste uppnå den mest grundläggande nivån för 

vad varje kommun bör erbjuda sina invånare. Det ska finnas både 

folkbibliotek, skolbibliotek och ett kulturutbud riktat till skola och 
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äldreomsorg. Till ett basalt utbud bör också höra tillgång till scener och 

en offentlig utställningshall. 

2. För att vara en intressant och bra kulturkommun krävs det att kommunen 

jobbar ambitiöst med nya lösningar för att nå kommuninvånare och 

besökare. Det kan bland annat handla om särskilda insatser för att unga 

kulturutövare ska kunna etablera sig. Det kan också handla om en 

särskild kulturgaranti inom äldreomsorgen.  

3. För att vara ledande kulturkommun krävs dessutom att kulturen i 

Mörbylånga kommun är en angelägenhet inte bara för invånarna och 

kulturutövarna i kommunen, utan också för regionen, nationellt och 

internationellt. Södra Öland måste vara ett ställe dit man beger sig för att 

få en spännande kulturupplevelse. Kulturen ska sätta södra Öland på 

kartan.  

Prioriterade områden under åren 2015 – 16  

 en utvecklad kulturdialog,  

 en tillgänglig kultur för alla kommuninvånare under hela året där barn 

och unga är prioriterade,  

 Öka förutsättningarna för att kulturen i kommunen kan erbjuda regionala, 

nationella och internationella besöksmål.  

 Fler unga etablerar sig  som yrkesverksamma kulturutövare i kommunen  

Ökad dialog 

Förtroendevalda och förvaltning måste ha en kontinuerlig och planerad 

dialog med kulturutövare och kommuninvånare kring kulturfrågor. Särskilt 

viktigt är samarbetet med unga. Rutiner måste finnas för regelbundna möten 

mellan kommunens förtroendevalda, tjänstemän, kulturutövare, arrangörer, 

kulturinstitutioner och kommuninvånare kring kulturfrågor, liksom 

utbildning av förtroendevalda. 

Ett kulturråd ska bildas i syfte för att säkerställa och utveckla kulturdialogen. 

Förtroendevalda, tjänstemän och kulturaktörer kan lyfta kulturfrågor ur ett 

brett perspektiv för dialog och synpunkter.  

Kommunen ska arbeta både med kulturutbudet och med kulturförståelse. 

Varje kommuninvånare ska ha tillgång till kulturupplevelser oavsett var man 

bor och under hela året. Kommunen ska arbeta med skolor och kommunens 

omsorgsverksamheter för möten med professionella kulturutövare. Detta 

förutsätter ett fungerande långsiktigt samarbete mellan kommunens olika 

verksamheter. Det måste finnas ett brett intresse och engagemang för kultur 

av olika former i kommunen. 

Samarbete med turismnätverket, mellan kommunens kultur- och 

näringslivsfunktioner och med andra aktörer i regionen är nödvändigt liksom 

internationellt kulturutbyte. Ett samarbete mellan kultur- och näringslivs-

funktionerna för att uppmuntra arrangörer till marknadsföring och långsiktig 

planering ska initieras. Vi ska uppmuntra arrangörer som kan marknadsföra 

kulturen nationellt och internationellt, kan driva verksamheten hela året och 

som strävar efter kulturutbyte med omvärlden.  

Ett närmare samarbete mellan kommunens kultur- och näringslivsfunktioner 

och skolan är nödvändigt. Kommunen ska vara ett stöd för att utbilda unga 
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kulturutövare, ge dessa en möjlighet att utveckla sitt uttryck samt ge dem 

möjlighet att pröva sin kompetens i yrkeslivet genom uppdrag och samar-

betsprojekt. Det är viktigt att unga deltar i och startar kulturföreningar. Vid 

etableringen av kulturcentra är det viktigt att dessa blir en plats för unga 

kulturutövare att arbeta och presentera sig.  

Åtgärder för att nå målen 

 Ett kulturråd inrättas med representanter för kommunens olika 

kulturaktörer 

 Tillfälliga kulturlokaler t ex genom nya bibliotekslokaler i Färjestaden.  

 Lyfta den offentliga konsten i Mörbylånga kommun 

o Konstpolicy: Offentlig konst i Mörbylånga kommun – policy och 

riktlinjer 

o Nytt sökbart konstregister med publik del innehållande bilder (nytt 

BUS-avtal).  

o Inventera kommunens offentliga utsmyckningar, som skulpturer och 

den byggnadsknutna konsten.  

o Publik utställning av den nyinköpta offentliga konsten (kan också 

innehålla enstaka äldre inköpta verk). Återkommande vartannat år.   

 Ökad läslust hos barn och ungdomar (årligt etappmål och framåt) 

 1 procent av den totala byggkostnaden vid renoverings-, tillbyggnads- 

samt byggprojekt ska avsättas till offentlig utsmyckning. Regler ses över 

och analyseras.  

 Biblioteken är öppna alla dagar i veckan 

 Kulturgaranti för äldreomsorgen. Utvecklingsarbetet  

 Kulturcentrum i Färjestaden och Mörbylånga. I Färjestaden genom nytt 

bibliotek i kombination med utställnings- och samlingslokaler. I 

Mörbylånga genom ett nära samarbete med kulturföreningar kring 

användning av befintliga lokaler.  

 En litteraturvecka med inriktning på barn och unga i kommunen 

anordnas.  

 Stötta eller möjliggöra externa initiativ till utställningar och andra 

kulturhändelser som lockar en regional, nationell och internationell 

publik. 

 Etablera ”skyltfönster” med fler platser för presentation av kulturutbudet 

i kommunen, konst och konsthantverk, liksom matkultur  

 Kampanj för fler sökande till ungt kulturbidrag och ett stärkt kulturbidrag 

tillsammans med satsningen på entreprenörskap i skolan.  

 Modell tas fram för yrkesintroduktion av blivande kulturutövare 

 Delta i och verka för lokala, regional, nationella och internationella 

samarbetsprojekt. Som t.ex. ”Kulturella Tankesmedjan”, ”Kultdel”,”Ljus 

på kultur”, Samtidskonstprojekt Ljudverk Statens konstråd och ett 

eventuellt nytt ”Artline”. 
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§ 66 Dnr 2015/000046 -106 

Överenskommelse Krissamverkan Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till samverkansöverenskommelse för 

organisationer ingående i Länsstyrelsens regionala krishanteringsråd 

"Området". Förslaget ersätter den tidigare överenskommelsen från 2006. 

I den nu föreslagna överenskommelsen så finns en ambition om samordna 

resurserna mellan den lokala och regionala nivån. Bland annat skall man 

efter förmåga hjälpa varandra med materiel och personal.  Det nämns i 

dokumentet också om möjlighet att bilda en bakre stab för länet där man 

både ska kunna hantera lokalt och regionalt områdesansvar. Personer i denna 

stab skulle kunna vara från kommunerna, länsstyrelsen och andra 

samhällsviktiga myndigheter och funktioner. 

Beslutsunderlag 

Överenskommelsen för Krissamverkan Kalmar län daterad den 25 september 

2014. 

Tjänsteskrivelse den 12 januari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överenskommelsen för Krissamverkan Kalmar läns intentioner antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Krissamverkan Kalmar län 

Risk och informationssamordnare 

För kännedom: 
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§ 67 Dnr 2015/000028 -003 

Möjlighet för förslagsställaren att delta i överlägg-
ningen när ett medborgarförslag ska beslutas i 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunstyrelsens reglemente § 31 står det att "styrelsen får ge förslags-

ställaren möjlighet att delta i överläggningen i ärendet". Kommunstyrelsen 

behöver ta ställning till om denna möjlighet ska användas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens reglemente, § 31. 

Tjänsteskrivelse den 16 januari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. När ett medborgarförslag ska beslutas i kommunstyrelsen ska 

förslagsställaren bjudas in till sammanträdet och ges rätt att närvara och 

delta i överläggningen under det ärende som gäller medborgarförslaget. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sekreterarna 

Kanslichefen 
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§ 68 Dnr 2015/000057 -348 

Tilldelningsbeslut - Nytt vattenverk Triberga - 
Byggnads-, mark- och vvs-entreprenad 

Sammanfattning av ärendet 

Anbud nr 2 bedöms efter utvärdering vara det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning anbudsprövning och utvärdering den 5 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudsgivare NCC Construction Sverige 

AB till en anbudssumma av 12 573 000 kronor för Nytt vattenverk 

Triberga - Byggnads-, mark- och VVS-entreprenad. 

Denna paragraf justeras omedelbart. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 69 Dnr 2015/000058 -348 

Tilldelningsbeslut - Nytt vattenverk Triberga - 
Elentreprenad 

Sammanfattning av ärendet 

Anbud nr 2 bedöms efter utvärdering vara det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning anbudsprövning och utvärdering den 5 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudsgivare Elajo El- & Energiteknik 

AB till en anbudssumma av 2 920 000 kronor för Nytt vattenverk 

Triberga - Elentreprenad.’ 

Denna paragraf justeras omedelbart. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 70 Dnr 2015/000059 -348 

Tilldelningsbeslut - Nytt vattenverk Triberga - 
Maskinentreprenad 

Sammanfattning av ärendet 

Anbud nr 4 bedöms efter utvärdering vara det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning anbudsprövning och utvärdering den 5 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudsgivare JC Pool AB till en 

anbudssumma av 4 240 000 kronor för Nytt vattenverk Triberga - 

Makinentreprenad. 

Denna paragraf justeras omedelbart. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 
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§ 71 Dnr 2015/000108 -058 

KLT - Upphandling av fordon för skoltrafik 

Sammanfattning av ärendet 

KLT har, den 16 februari 2015, inkommit med skrivelse där de efterfrågar 

kommunens besked om hur biogas ska viktas i den kommande 

upphandlingen av fordon för skoltrafik. 

Miljöverksamheten arbetar med biogasfrågan som ett led i genomförandet av 

kommunens klimatstrategi från 2011, och som ett prioriterat arbete under 

2015. 

I beredningen av ärendet har även mark- och exploateringschef Bengt 

Johansson, som hanterar frågorna om kollektivtrafik, deltagit. 

Beslutsunderlag 

KLT:s skrivelse inkommen den 16 februari 2015. 

Rapport - Analys över förutsättningar och möjligheter för biogas i 

Mörbylånga kommun hösten 2014 daterad den 23 december 2014. 

Tjänsteskrivelse den 3 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen är positiv till biogas i stort och förordar biogas som 

förstahandsval för skoltrafik i Mörbylånga kommun, främst på de 

sträckor där bussarna passerar och/eller är nattparkerade i Mörbylånga. 

2. Kommunen behöver ytterligare utreda förutsättningarna för att etablera 

tankställe för biogas i kommunen och att detta påverkar kommunens 

definitiva besked.  

3. Ett definitivt besked om kommunens hållning lämnas till KLT i maj. 

4. Den utredning som förvaltningen gör ska också inkludera: 

En jämförelse av fler förnybara alternativ; el, RME och HVO. 

Möjligheten att styra över fler av fordonen för skoltrafik på biogas inom 

avtalsperioden, under förutsättning att tankmöjligheter för biogas på 

andra ställen i kommunen än i Mörbylånga tätort tillkommer.  

_____ 
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Expedieras till: 

KLT, Box 54, 579 22 Högsby 

För kännedom: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 72 Dnr 2015/000119 -104 

Kristina Sjöström (S) - Avsägelse av uppdraget som 
ledamot i Tillgänglighetsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Kristina Sjöström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

Tillgänglighetsrådet. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad den 25 februari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kristina Sjöström 

Walda 
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§ 73 Dnr 2015/000078 -102 

Val av representanter för 2015--2018 till Länskommittén 
Sveriges Nationaldag 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ska utse en representant till Länskommittén Sveriges 

Nationaldag för mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

E-brev från länsstyrelsen den 30 januari 2015. 

Kommunlednigsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till Mörbylånga kommuns representant i Länskommittén Sveriges 

Nationaldag utses kommunfullmäktiges ordförande Kjell Magnusson 

(C). 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kjell Magnusson 

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 

För kännedom: 
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§ 74 Dnr 2014/000853 -850 

Upphävande av kommunstyrelsens § 50/2015 samt 
översyn av bidragsregler för investeringsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Med information från Boverket föreslår Martin Hedenmo, kultur och 

näringslivschef att beslutet till Sandby-Gårdby Byggnadsförening om 

finansiellt stöd till standardhöjande reparation i form av nytt energieffektivt 

värmesystem  upphävs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 50/2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens § 50/2015 upphävs. 

2. Uppdra till kultur och näringslivssektorn att se över bidragsreglerna för 

investeringsbidrag till föreningarna. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och näringslivssektorn 

För kännedom: 
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§ 75 Dnr 2015/000095 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2015 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets protokoll  från den 15 december 2014 och den 

15 januari 2015. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 8 december 2014 och den 

19 januari 2015. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 25 februari 2015. 

Sociala utskottets protokoll från den 11 februari 2015. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:12 till och med nr 15:17. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.   

_____ 
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§ 76 Dnr 782 - 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Rickard Brivald, ekonomichef gick igenom en presentation om budgetarbetet 

och kommunallagens 8 kap ekonomisk förvaltning. 

Ulf Åman, kanslichef höll i en kort utbildning om upphandling. 

Handelsutredning 

Thomas Hellström och Joakim Sandahl, Nira Sweden AB presenterade 

presenterade slutresultatet av Mörbylånga handelsutredning daterad den 

10 mars 2015. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 25 februari 2015.  

_____ 
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§ 77 Dnr 2013/000210 -341 

Svar på Medborgarförslag - Värna om Ölands vatten 

Sammanfattning av ärendet 

Kenneth Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag daterat den 27 

februari 2013. Förslaget handlar om att värna om kvalitén på grundvattnet. 

"Det måste bli mer kunskap om vad en borrning i Ölands berggrund kan 

åstadkomma för skada t.ex. salt från gamla saltlager läcker upp i friska 

vattenförande lager. Därför föreslår jag att kommunstyrelsen använder 

miljöbalken 9 kap 10 paragrafen. Anläggningar för grundvattentäkter skall 

inrättas och användas på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer." 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktiges möte den 26 mars 2013. 

Kommunfullmäktiges protokoll § 31 2013. 

Tjänsteskrivelse den 9 januari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Skyddet av Mörbylånga kommuns vattentäkter och dricksvattnet i 

kommunen är av högsta prioritet och därför pågår arbete med att bilda 

vattenskyddsområden för de vattentäkter som idag saknar det och de 

befintliga vattenskyddsområdena ska revideras. 

Mörbylånga kommun saknar kunskap om hur berggrunden skulle 

påverkas av borrning efter gas. SGU (Sveriges Geologiska 

Undersökning) som även är remissinstans för Bergsstaten, som ger 

tillstånd till gasborrning, är själva osäkra på hur berggrunden skulle 

påverkas. Mörbylånga kommun har därför kontakt med SGU och de ska 

göra ett borrhål i kommunen för att studera lagerföljd mm. för att få ett 

bättre underlag för bedömning. 

2. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 78 Dnr 2015/000022 -107 

Revidering av bolagsordning för Mörbylånga 
Fastighets AB 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagsordningen för Mörbylånga Fastighetsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bolagsordning den 28 januari 2015. 

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015.  

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) yrkar på tillägg 

1. I § 10 efter ”brev med posten” läggs till ”eller e-post”. 

2. I § 13 under andra punkten avslutas meningen med ”överstigande ett 

belopp av tio (10) miljoner kronor per affärstillfälle” 

3. I § 15 ”ej bemyndiga annan än” ersätts med ”endast bemyndiga”. Ordet 

”endast” stryks i andra meningen. 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på att återremiss då bolagets 

information och ändringar ska delges hela kommunstyrelsen innan beslut. 

Ajournering 

Klockan 15.05-15.15 

Beslutsgång 

Ordförande hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid 

ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera 

ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras. 

_____ 
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Expedieras till: 

Förvaltningen fvb kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2015/000021 -107 

Revidering av bolagsordning för Mörbylånga Bostads 
AB 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagsordningen för Mörbylånga Bostadsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bolagsordning den 28 januari 2015. 

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) yrkar på tillägg 

1. I § 10 efter ”brev med posten” läggs till ”eller e-post”. 

2. I § 13 under andra punkten avslutas meningen med ”överstigande ett 

belopp av tio (10) miljoner kronor per affärstillfälle” 

3. I § 15 ”ej bemyndiga annan än” ersätts med ”endast bemyndiga”. Ordet 

”endast” stryks i andra meningen. 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på att återremiss då bolagets 

information och ändringar ska delges hela kommunstyrelsen innan beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid 

ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera 

ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen fvb kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr 2015/000102 -107 

Revidering av ägardirektiv för Mörbylånga Fastighets 
AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektivet för Mörbylånga Fastighetsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv den 28 januari 2015. 

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på att återremiss då bolagets 

information och ändringar ska delges hela kommunstyrelsen innan beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid 

ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera 

ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen fvb kommunstyrelsen 

För kännedom: 
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§ 81 Dnr 2015/000101 -107 

Revidering av ägardirektiv för Mörbylånga Bostads AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektivet för Mörbylånga Bostadsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ägardirektiv den 28 januari 2015. 

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på att återremiss då bolagets 

information och ändringar ska delges hela kommunstyrelsen innan beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid 

ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera 

ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen fvb kommunstyrelsen 
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§ 82 Dnr 2015/000109 -140 

Tillsättande av beredning för näringslivsstrategi för 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen saknar en näringslivsstrategi och för att ta fram ett förslag till 

strategi förslås att en beredning tillsätts. 

Kommunfullmäktiges presidium har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag till beredningsdirektiv för en sådan beredning.  

Överväganden 

När en beredning tillsätts ska fullmäktige också besluta om antal ledamöter, 

ordförande, vice ordföranden, hur beredningen ska arvoderas samt vilket 

uppdrag beredningen har i form av beredningsdirektiv.  

Beslutsunderlag 

Anteckningar från fullmäktigepresidiets möte den 23 februari 2015 § 3. 

Tjänsteskrivelse den 27 februari 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oscarsson (SD) yrkar på att alla partier ska ingå i beredningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer presidiets förslag punkt 4 mot Anne Oscarssons yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt presidiets förslag. 

Kommunstyrelsen förslag till beslut, enligt presidiets förslag 

1. En beredning med namnet "Näringslivsstrategi för Mörbylånga 

kommun" tillsätts. 

2. Beredningen tillsätts för tiden från och med den 1april 2015 till och med 

den 18 december 2015, då slutbetänkandet ska överlämnas till 

fullmäktiges presidium.  

3. Ett preliminärt betänkande ska överlämnas till fullmäktiges presidium 

den 5 oktober som ska utgöra underlag för en debatt i fullmäktige den 20 

oktober. 

4. Beredningen ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Ersättarna har rätt 

att närvara vid beredningens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare 
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får delta i överläggningarna och har rätt att få sin mening antecknad i 

betänkandet. 

5. Valbara till beredningen ska vara ledamöter och ersättare i fullmäktige 

som inte samtidigt är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen eller är 

en del av fullmäktiges presidium. 

6. Bland de fem ledamöterna ska fullmäktige utse ordförande samt 1:e och 

2:e vice ordförande. 

7. Samtliga ledamöter får arvode och ersättning i samband med 

sammanträden enligt arvodesreglementet § 2.  

8. För att täcka beredningens kostnader avsätts 75 000 kronor från 

kommunfullmäktiges anslag för beredningar. 

9. Beredningens uppdrag framkommer av följande direktiv:  

Beredningen ska lämna förslag till en näringslivsstrategi för Mörbylånga 

kommun 2016-2025. 

Beredningen ska utgå från de strategiska målen i dokumentet Visioner 

och strategier 2025 som antagits av fullmäktige. 

Det arbete som gjorts av förvaltningen ska tillsammans med inlämnade 

synpunkter från partierna vara en del av underlaget för beredningens 

arbete. 

Arbetet i beredningen ska så långt det är möjligt ske i dialog med det 

lokala näringslivet. 

Strategin ska innehålla tydliga och prioriterade mål för arbetet med 

näringslivsutveckling i kommunen. 

Beredningen ska särskilt beakta behovet av en god näringslivsutveckling 

i hela kommunen och olika näringars olika behov. Dessutom ska 

aspekterna jämställdhet och integration beaktas i arbetet. 

Det ligger inte i beredningens uppdrag att föreslå åtgärder för att nå de 

uppsatta målen. 

Reservation 

Anne Oscarsson (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget 

förslag. 

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 83 Dnr 2015/000110 -860 

Tillsättande av beredning för kulturstrategi för 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen saknar en kulturstrategi och för att ta fram ett förslag till strategi 

förslås att en beredning tillsätts. 

Kommunfullmäktiges presidium har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag till beredningsdirektiv för en sådan beredning.  

Överväganden 

När en beredning tillsätts ska fullmäktige också besluta om antal ledamöter, 

ordförande, vice ordföranden, hur beredningen ska arvoderas samt vilket 

uppdrag beredningen har i form av beredningsdirektiv.  

Beslutsunderlag 

Anteckningar från fullmäktigepresidiets sammanträde den 23 februari 2015 

§ 2. 

Tjänsteskrivelse den 26 februari 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oscarsson (SD) yrkar på att alla partier ska ingå i beredningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer presidiets förslag punkt 4 mot Anne Oscarssons yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt presidiets förslag. 

Kommunstyrelsen förslag till beslut, enligt presidiets förslag 

1. En beredning med namnet "Kulturstrategi för Mörbylånga kommun" 

tillsätts. 

2. Beredningen tillsätts för tiden från och med den 1april 2015 till och med 

den 2 november 2015, då slutbetänkandet ska överlämnas till 

fullmäktiges presidium.  

3. Ett preliminärt betänkande ska överlämnas till fullmäktiges presidium 

den 7 september som ska utgöra underlag för en debatt i fullmäktige den 

22 september. 
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4. Beredningen ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Ersättarna har rätt 

att närvara vid beredningens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare 

får delta i överläggningarna och har rätt att få sin mening antecknad i 

betänkandet. 

5. Valbara till beredningen ska vara ledamöter och ersättare i fullmäktige 

som inte samtidigt är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen eller är 

en del av fullmäktiges presidium. 

6. Bland de fem ledamöterna ska fullmäktige utse ordförande samt 1:e och 

2:e vice ordförande. 

7. Samtliga ledamöter får arvode och ersättning i samband med 

sammanträden enligt arvodesreglementet § 2.  

8. För att täcka beredningens kostnader avsätts 75 000 kronor från 

kommunfullmäktiges anslag för beredningar. 

9. Beredningens uppdrag framkommer av följande direktiv:  

Beredningen ska lämna förslag till en kulturstrategi för Mörbylånga 

kommun 2016-2025. 

Beredningen ska utgå från de strategiska målen i dokumentet Visioner 

och strategier 2025 som antagits av fullmäktige. 

Det arbete som gjorts av förvaltningen ska tillsammans med inlämnade 

synpunkter från partierna vara en del av underlaget för beredningens 

arbete. 

Arbetet i beredningen ska så långt det är möjligt ske i dialog med 

medborgare och kulturföreträdare i kommunen.  

Strategin ska innehålla tydliga och prioriterade mål för hur Mörbylånga 

kommun ska bli en ledande kulturkommun. 

Beredningen ska särskilt beakta förutsättningarna för en god kulturell 

infrastruktur, utvecklingen av deltagandekultur och samarbete med 

befintliga kulturinstitutioner samt ha ett fokus på frågor som gäller barn 

och unga. Dessutom ska aspekterna jämställdhet och integration beaktas i 

arbetet. 

Det ligger inte i beredningens uppdrag att föreslå åtgärder för att nå de 

uppsatta målen. 

Reservation 

Anne Oscarsson (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget 

förslag. 
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§ 84 Dnr 2014/000017 -010 

Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-20 § 12 att uppdra till 

miljö- och byggnadsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen inleda 

revidering av översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats 

som ingår i översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2015. 

Kommunens utlåtande efter granskning, daterad den 24 mars 2015. 

Antagandehandlingar, inklusive MKB, daterad den 24 mars 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 23/2015 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Det 2015-03-24 daterade utlåtande efter granskning godkänns som sitt 

eget. 

2. De 2014-02-11 upprättade, 2014-10-14  reviderade och 2015-03-24 

redaktionellt ändrade och daterade handlingarna antas enligt PBL 3 kap 

19 §. 

_____ 
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§ 85 Dnr 2014/000005 -344 

VA-Plan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 182 att ta fram en VA-planering 

med det innehåll samt den budget och tidplan som presenteras i ansökan och 

beslut om LOVA-bidrag samt att även se på mindre kommunala 

avloppsanläggningar byvis och även de ekonomiska konsekvenserna 

gentemot "långsträcksdragning".  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2015. 

Kommunens utlåtande efter granskning, daterad den 24 mars 2015. 

Antagandehandlingar, inklusive MKB, daterad den 24 mars 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 24/2015 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Det 2015-03-24 daterade utlåtande efter granskning godkänns som sitt 

eget. 

2. De 2014-02-11 upprättade, 2014-10-14  reviderade och 2015-03-24 

redaktionellt ändrade och daterade handlingarna antas enligt PBL 3 kap 

19 §. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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