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§ 86 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bength Andersson utses att justera dagens protokoll torsdagen den 9 april 

2015. 

_____ 
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§ 87 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utsänd kallelse, varvid ärende nummer 26 utgår, godkänns som dagordning 

för sammanträdet. 

_____ 
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§ 88 Dnr 2013/000058 -312 

Svar på Medborgarförslag - Utrusta nedre delen av 
Storgatan i Färjestaden med tillgängliga papperskorgar 
samt bänkar 

Sammanfattning av ärendet 

John Heyne önskar fler sittplatser och papperskorgar på Storgatan. Sittplatser 

för att underlätta för äldre och för personer med funktionsnedsättning och 

papperskorgar för att minska mängden skräp. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 26 februari 2013. 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 26 februari 2013 § 6. 

Tjänsteskrivelsen, den 25 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Inbjudan den 31 mars 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till redogörelsen för ägarförhållandena gällande 

Storgatan i Färjestaden anses medborgarförslaget som besvarat. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

John Heyne 

För kännedom: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 89 Dnr 2014/000130 -333 

Svar på Medborgarförslag - Plantering i vattendammen 
norr om Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Nils Åkerstedt har föreslagit att kommunen planterar näckrosor i dammen 

och svärdsliljor vid dammens kanter. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 29 april 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 29 april 2015 § 28. 

Tjänsteskrivelse, den 10 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Inbjudan den 31 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till att parkavdelningen redan planerar för etappvisa 

planteringar i dammen i linje med medborgarförslaget anses förslaget 

som besvarat. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Nils Åkerstedt 

För kännedom: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 90 Dnr 2014/000169 -821 

Svar på Medborgarförslag - Vi vill låna sporthallen 
gratis med tillbehör 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag från Sebastian Nilsson där han önskar att fritidsgårdarna 

ska få låna sporthallen med utrustning gratis. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 29 april 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 29 april 2014 § 32. 

Tjänsteskrivelse, den 13 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Inbjudan den 31 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till att kommunfullmäktige har beslutat att hyres-

kostnaden ska vara 60 kronor per timme också i sporthallarna avslås 

medborgarförslaget. 

2. Uppdra till ansvarig chef att muntligt meddela beslut till förslags-

ställaren. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Martin Hedenmo 

Sebastian Nilsson 

För kännedom: 

Lena Petersén 
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§ 91 Dnr 2014/000170 -821 

Svar på Medborgarförslag - Låna sporthallen gratis för 
fritidsgården, låna alla grejer i sporthallen 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag från Arash Aghashahi där han önskar att fritidsgården ska 

få låna sporthallen med utrustning gratis. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 29 april 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 29 april 2014 § 33. 

Tjänsteskrivelse, den 13 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Inbjudan den 31 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till att kommunfullmäktige har beslutat att hyres-

kostnaden ska vara 60 kronor per timme också i sporthallarna avslås 

medborgarförslaget. 

2. Uppdra till ansvarig chef att muntligt meddela beslut till förslags-

ställaren. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Martin Hedenmo 

Arash Aghashahi 

För kännedom: 

Lena Petersén 
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§ 92 Dnr 2014/000171 -821 

Svar på Medborgarförslag - Vi vill låna sporthallen för 
att kunna spela t ex fotboll m m 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit från Felix Nilsson med önskemål om att få 

låna Sporthallen för att kunna spela t.ex. fotboll. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 29 april 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 29 april 2014 § 34. 

Tjänsteskrivelse, den 13 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Inbjudan den 31 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till att kommunfullmäktige har beslutat att hyres-

kostnaden ska vara 60 kronor per timme också i sporthallarna avslås 

medborgarförslaget. 

2. Uppdra till ansvarig chef att muntligt meddela beslut till förslags-

ställaren. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Martin Hedenmo 

Felix Nilsson 

För kännedom: 

Lena Petersén 
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§ 93 Dnr 2014/000238 -826 

Svar på Medborgarförslag - Fotbollsplan vid Zokker 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit från Arash Aghashahi med önskemål om en 

fotbollsplan vid fritidsgården Zokker i Mörbylånga. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 29 april 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 29 april 2014 § 37. 

Tjänsteskrivelse, den 19 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Inbjudan den 31 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat eftersom föreslagna åtgärder redan är 

utförda. 

2. Uppdra till ansvarig chef att muntligt meddela beslut till förslags-

ställaren. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Martin Hedenmo 

Arash Aghashahi 

För kännedom: 

Lena Petersén 
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§ 94 Dnr 2014/000459 -811 

Svar på Medborgarförslag - Nyttja asfaltsplanen mellan 
hamnbadet och båthamnen på södra kajen i 
Färjestaden på ett bättre sätt 

Sammanfattning av ärendet 

Mats Juväng föreslår att asfaltsplanen mellan hamnbadet och båthamnen 

utnyttjas på ett bättre sätt, samt att kommunen bygger bort asfalten med 

soldäck och växtlighet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 30 september 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 30 september 2014 § 115. 

Tjänsteskrivelse, den 24 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Inbjudan den 31 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till den lämnade redogörelsen över planeringen för 

Hamnplan i Färjestaden anses medborgarförslaget som besvarat. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mats Juväng 

För kännedom: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 95 Dnr 2014/000759 -311 

Svar på Medborgarförslag - Torget i Mörbylånga 
behöver rustas upp med blommor och belysning för att 
det ska se trevligare ut 

Sammanfattning av ärendet 

Emmy Blankenstål upplever att torget i Mörbylånga är mörkt och tråkigt och 

behöver rustas upp med blommor och belysning. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 16 december 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 16 december 2014 § 228. 

Tjänsteskrivelse, den 25 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Inbjudan den 31 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till de redovisade vidtagna och planerade åtgärderna för 

torget i Mörbylånga anses medborgarförslaget som besvarat. 

2. Uppdra till ansvarig chef att muntligt meddela beslut till förslags-

ställaren. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Niclas Beermann 

Emmy Blankenstål 

För kännedom: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 96 Dnr 2014/000789 -816 

Svar på Medborgarförslag - Spontanidrott/fritidsgårds-
verksamhet för barn mellan 10-12 år i Torslunda/ 
Skogsby 

Sammanfattning av ärendet 

Mattias Mild har skrivit ett medborgarförslag om att bedriva spontanidrott 

med kommunala fritidsledare i nya sporthallen i Torslunda.  

Idag finns ett beslut om att stödja föreningen Asken till Blåsås med 

fritidsledarresurs två timmar per vecka för att föreningen skall kunna bedriva 

en fritidsgårdsverksamhet i Skogsby. Fritidsgården har varit relativt väl-

besökt. Medel för denna resurs betalar Kommunstyrelsen för idag, genom att 

Barn och Utbildning får ersättning för de personella kostnaderna som detta 

innebär. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 14 december 2014. 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen, 11 april 2012, § 108. 

Tjänsteskrivelse den 20 februari 2015.  

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 23 mars 2015. 

Inbjudan den 31 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå medborgarförslaget och avvakta fritidsgårdschef Eleonor 

Rosenqvists utredning rörande fritidsgårdsverksamheten. Ja till att 

föreningen får nyttja Torslunda idrottshall med nuvarande antal timmar 

och fritidsledare. Under rådande budgetprocess kan kommunen inte 

tillsätta fler timmar.  

_____ 
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Expedieras till: 

Mattias Mild 

För kännedom: 

Eleonor Rosenqvist 

Magnus Sjöstedt 
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§ 97 Dnr 2015/000146 -700 

Rapportering av ej verkställda beslut 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda 

beslut (gynnande beslut som inte har verkställts under tre månader) till 

ansvarig nämnd. Rapport skickas även till Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 11 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i tjänsteskrivelsen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lillemo Bennsäter 
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§ 98 Dnr 2012/000409 -250 

Försäljning av fastigheten X, del 1 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har enligt beslut den 2 juni 2014 tillsammans med x undersökt 

om det finns annan kommunalägd mark i x som kan vara av intresse för x 

och hittat x, del 1. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll, den 14 juni 2012 § 36. 

Markoptionsavtal x, daterat den 27 juni 2012. 

Kommunstyrelsens protokoll, den 2 juni 2014 § 128. 

Värderingssammanställning. 

Villkorat köpekontrakt, del av x, daterat den 11 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse, den 13 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpeavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar köpeavtalet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

Verksamhetsstöd - Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 99 Dnr 2014/000869 -253 

Ansökan om köp av X, del 1 

Sammanfattning av ärendet 

X har via e-post den 17 november 2014 lämnat in en intresseanmälan för att 

köpa kommunens fastighet x, del 1 x. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, den 2 juni 2014 § 128. 

Intresseanmälan, den 17 november 2014. 

Tjänsteskrivelse, den 13 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå begäran med hänvisning till att fastigheten x, del 1 är erbjuden 

annan köpare. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

Verksamhetsstöd - Mark och exploatering 
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§ 100 Dnr 2015/000147 -251 

Avtal samt markoptionsavtal avseende del av 
fastigheten Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Kärnhem Bostadsproduktion AB har efter en markanvisningstävling tecknat 

ett Köpekontrakt och ett Genomförandeavtal med Mörbylånga kommun 

under år 2010. Kommunen har fått erbjudande att lösa ut Kärnhem 

Bostadsproduktion AB ur projektet mot ersättning för upparbetade externa 

kostnader samt en markoption avseende 14 marklägenheter i området. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, den 13 april 2010 § 41. 

Kommunstyrelsens protokoll, den 13 april 2010 § 42. 

Avtal, daterat den 10 mars 2015. 

Markoptionsavtal, daterat den 10 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse, den 12 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtalet avseende del av Björnhovda 25:2 godkänns. 

2. Markoptionsavtal avseende del av Björnhovda 25:2 godkänns. 

3. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet. 

4. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

markoptionsavtalet. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Kärnhem Bostadsproduktion AB, Box 217, 351 05 Växjö 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 101 Dnr 2015/000148 -251 

Avtal samt markoptionsavtal avseende del av 
fastigheten Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Myresjö Mark AB har efter en markanvisningstävling tecknat ett 

Köpekontrakt och ett Genomförandeavtal med Mörbylånga kommun under 

år 2010. Kommunen har fått erbjudande att lösa ut Myresjö Mark AB ur 

projektet mot ersättning för upparbetade externa kostnader samt en 

markoption avseende fyra (4) villatomter i området. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, den 13 april 2010 § 43. 

Kommunstyrelsens protokoll, den 13 april 2010 § 44. 

Avtal, daterat den 10 mars 2015. 

Markoptionsavtal, daterat den 10 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse, den 12 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtalet avseende del av Björnhovda 25:2 godkänns. 

2. Markoptionsavtal avseende del av Björnhovda 25:2 godkänns. 

3. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet. 

4. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

markoptionsavtalet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Myresjö Mark AB, 574 85 Vetlanda 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 102 Dnr 2015/000149 -251 

Köp av fastigheten Kastlösa 13:24 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått erbjudande att köpa in fastigheten Kastlösa 13:24 från 

ägaren Myresjö Mark AB. Kastlösa 13:24 är belägen söder om Kastlösa 

Bygata och är planlagd för 10 villatomter. 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 10 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse, den 12 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet avseende fastigheten Kastlösa 13:24 godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Myresjö Mark AB, 574 85 Vetlanda 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 
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§ 103 Dnr 2015/000156 -026 

Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Sammanfattning av ärendet 

Som arbetsgivare har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. En handlingsplan för hur och när åtgärder 

ska vidtas ska fastställas. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Tjänsteskrivelse, den 12 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den upprättade handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

fastställs. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samtliga sektionschefer 

Miljö och byggnadschefen 

Samtliga chefer inom verksamhetsstöd 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (36) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-04-07  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 2015/000040 -007 

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning 
av äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna begär ett svar från kommunstyrelsen på revisionsrapporten 

"Uppföljning av åtgärder efter granskning av äldreomsorgen".  

Svaret ska lämnas till revisorerna senast den 20 april 2015. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas skrivelse, den 20 januari 2015. 

Revisionsrapport. 

Tjänsteskrivelse den 24 februari 2015. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 19 mars 2015 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arbete har påbörjats under hösten 2014. 

2. Rubrikerna utgår ifrån den mall som socialstyrelsen angivit i ÄBIC 

(Äldres behov i centrum) som vi beslutat att anamma. Personalen som 

ska dokumentera har fått utbildning och en manual vad som ska 

dokumenteras under varje rubrik. Vi planerar att kontinuerligt erbjuda 

utbildningsinsatser för personalen. 

3. Arbetsgivaren instämmer med revisorernas bedömning 

4. Vi planerar att säkerställa att alla har en genomförandeplan genom att ta 

med det i internkontrollplanen för 2016 samt se över möjligheten under 

2015 att genom sökning i datasystemet Procapita lätt få fram uppgifter 

gällande antalet genomförandeplaner i förhållande till antal beslut. 

5. Arbetsgivaren instämmer med revisorernas bedömning. 

6. Att underlätta det administrativa arbetet för enhetscheferna är ett arbete 

som ständigt pågår och utvecklas. 

_____ 
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Expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktiges presidium 

M-verksamheten 

Registrator 
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§ 105 Dnr 2015/000170 -105 

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 

Ann Willsund, sektionschef M-verksamheten informerade om den mjuka 

delen av kommunen som består av tre verksamhetsområden. 

Överföringsledning, etapp 2 

Niclas Beermann, teknisk chef informerade om överföringsledning etapp 2, 

Tveta – Norra Möckleby. Ärendet kommer till kommunstyrelsen den 2 juni 

för tilldelningsbeslut. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 1 april 2015. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna delar inte majoritetens ställningstagande angående hur 

man har handlagt samgåendet kring IT-tjänster och har vid beslut i 

kommunstyrelsen reserverat oss. Vi vidhåller den uppfattningen. 

Denna protokollsanteckning avser punkt 25 och 29 i meddelande. 

Carina Adolfsson Elgestam (S) 

_____ 
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§ 106 Dnr 2015/000095 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 12februari 2015. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 23 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 25 mars 2015. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:18 till och med nr 15:23. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna delar inte majoritetens ställningstagande angående hur 

man har handlagt samgåendet kring IT-tjänster och har vid beslut i 

kommunstyrelsen reserverat oss. 

Som en konsekvens av det och att majoriteten nu beslutat att överklaga 

förvaltningsrättens beslut Vill vi med denna protokollsanteckning vidhålla 

vårt ställningstagande. 

Carina Adolfsson Elgestam (S) 

_____ 
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§ 107 Dnr 2014/000771 -009 

Svar på Medborgarförslag - Översyn av 
klagomålshanteringen i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Sophie Forsman föreslår att kommunen genomför en översyn av hur 

klagomål från enskilda hanteras. Förslagsställaren påpekar att det är för 

långa handläggningstider och att det alltid är viktigt för den enskilde att få en 

snabb återkoppling när ett klagomål eller en synpunkt har lämnats. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 16 december 2014. 

Kommunfullmäktiges protokoll, den 16 december 2014 § 229. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bifalla medborgarförslaget och uppdra till kommunkansliet att ansvara 

för att befintliga riktlinjer revideras och anpassas efter nuvarande 

organisation med två förvaltningar. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 108 Dnr 2015/000112 -770 

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Kalmar län samt Ramavtal om läkarmedverkan 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande hemsjukvårdsavtal kompletteras nu med ett förtydligande tillägg 

till avtalet om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 

mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, samt med ett reviderat 

ramavtal för läkarmedverkan.  

Beslutsunderlag 

Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 

hemsjukvårdsavtalet, daterad 24 oktober 2013. 

Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län, daterad 9 

december 2014. 

Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och 

sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 

Kalmar län, daterad 19 januari 2015. 

Ramavtal läkarmedverkan, daterat 19 januari 2015. 

Överenskomna rutiner avseende betalningsansvarslagen och samverkan vid 

in- och utskrivning i sluten vård, utarbetade av länets kommuner och 

Landstinget i Kalmar län i samverkan, 1 januari 2012. 

Övergripande riktlinjer för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

kan utföras som egenvård, utarbetade av Regionförbundet och Landstinget i 

Kalmar län 15 september 2011. 

Tjänsteskrivelse den 17 februari 2015. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 19 mars 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Rapporten "Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 

hemsjukvårdsavtalet", godkänns. 

2. Rapporten "Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län", 

godkänns. 

3. Det "Förtydligande tillägget till Avtal om övertagande av hälso- och 

sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
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Kalmar län", daterat 19 januari 2015, att börja tillämpas från och med 1 

juli 2015, godkänns och undertecknas. 

4. Ramavtal läkarmedverkan, daterat 19 januari 2015, att börja tillämpas 

från och med 1 juli 2015, godkänns och undertecknas. 

5. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 

angränsande hälso- och sjukvård får i uppdrag att  

• ansvara för att upprätta en handlingsplan för 

kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och 

omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan. 

• ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram 

praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring 

Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska 

anvisningar. 

• ansvara för informationsinsatser kring "Förtydligande tillägg till 

Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 

boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län" och 

reviderat "Ramavtal Läkarmedverkan" samt "Praktiska anvisningar". 

• leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet. 

6. Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens 

presidium utses till att utgöra den regionala politiska samverkansgrupp 

som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.   

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 109 Dnr 2014/000766 -133 

Ekonomi för ensamkommande barn med uppehålls-
tillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med en översyn av Mörbylånga kommuns mottagning av 

ensamkommande barn, har förvaltningen identifierat ett behov av att införa 

förändringar och tydliggöra riktlinjerna för den individuella ekonomiska 

ersättningen. Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2015, § 11, att 

återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2014, § 45. 

Tjänsteskrivelse den 7 november 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut 17 februari 2015, § 11 (återremiss). 

Tjänsteskrivelse den 10 mars 2015. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 19 mars 2015. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.00-12.06. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den individuella ekonomiska ersättningen till ensamkommande barn 

med permanent uppehållstillstånd, prövas enligt 4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen, om rätten till bistånd för försörjning och livsföring i 

övrigt. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 110 Dnr 2015/000032 -133 

Utökad målgrupp i samhällsorientering på modersmål 

Sammanfattning av ärendet 

etableringsinsatser för vissa nyanländ invandrare.  Den 1 maj 2013 inträdde 

en ny lag (2013:156) i kraft där även en utökad målgrupp ges rätt till 

samhällsorientering. Kommunernas skyldighet gäller för de som folkbokfört 

sig för första gången i kommunen efter april 2013 och är mellan 18-65 år. 

Kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering upphör 3 år efter 

folkbokföringsdatumet. Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för 

samordningen av verksamheten. 

Sedan lagen inträde har endast 2 personer deltagit i utbildningen och mot den 

bakgrunden föreslås att kommunerna avsätter en budget och ett visst antal 

platser för den utökade målgruppen i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, primärkommunala nämnden, 4 december 2014, § 57. 

Tjänsteskrivelse den 4 mars 2015. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 19 mars 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Antal platser för den utökade målgruppen beslutas till tre och kostnaden 

21 000 kronor tas inom befintlig budgetram. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 111 Dnr 2015/000189 -042 

Årsredovisning 2014 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Rickard Brivald, ekonomichef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Verksamhetsberättelser. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Årsredovisning 2014 överlämnas till revisorerna för granskning. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2014 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 
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§ 112 Dnr 2015/000190 -100 

Redovisning av ej avslutade motioner 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ej avslutade motioner den 2 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 113 Dnr 2015/000191 -100 

Redovisning av ej avslutade medborgarförslag 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ej avslutade medborgarförslag den 2 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 114 Dnr 3463 - 

Behov av särskild förordnad vårdnadshavare 

Sekretess 

_____ 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36 (36) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-04-07  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2015/000135 -606 

Enskilt ärende 
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