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§ 146 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Matilda Wärenfalk utses att justera dagens protokoll torsdagen den 4 juni 

2015, klockan 8.00. 

_____ 
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§ 147 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Utsänd kallelse, samt två extra ärenden, godkänns som dagordning för 

sammanträdet.   

_____ 
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§ 148 Dnr 2015/000298 -353 

Tilldelningsbeslut i entreprenadupphandling gällande 
överföringsledning, etapp 2 Tveta-Norra Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

Niclas Beermann, teknisk chef och Peter Asteberg, projektledare föredrar 

ärendet. 

Fyra anbudsgivare har lämnat korrekta anbud.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning anbudsprövning och utvärdering den 2 juni 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genom tilldelningsbeslut anta anbudsgivare PEAB Anläggning AB till 

en anbudssumma av 20 200 000 kronor för överföringsledning, etapp 2 

Tveta-Norra Möckleby. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 
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§ 149 Dnr 2015/000322 -816 

Ändring av åldersgrupperna på fritidsgården i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

För närvarande är åldersgruppen som är välkomna till kommunens 

fritidsgårdar 12-25 år. I Färjestaden har det varit oroligt på fritidsgården 

under våren. Föräldrar har meddelat att de inte vill att deras barn besöker 

fritidsgården för att där finns en del äldre ungdomar/unga vuxna som ibland 

har ett mindre önskvärt beteende. 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsutskottet den 21 april 2015, § 29. 

Tjänsteskrivelse den 18 maj 2015. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 maj 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M), Carina Adolfsson Elgestam (S) och Elisabeth 

Cima Kvarneke (V) yrkar på att åldersgränsen ska vara från årskurs 5—år 2 i 

gymnasiet. 

Ajournering 

Klockan 13.24 – 13.29. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Eva Folkesdotter Paradis med 

fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Eva 

Folkesdotter Paradis med fleras yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ändra åldersgruppen som är välkomna till fritidsgården i Färjestaden så 

att verksamheten vänder sig till ungdomar i årskurs 5- år 2 i gymnasiet 

från och med höstterminen 2015. 

_____ 
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Expedieras till: 

M-verksamheten 

Eleonor Rosenqvist, fritidsgårdschef 
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§ 150 Dnr 2015/000210 -026 

Granskning av kommunstyrelsens hantering av 
sjukfrånvaro 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat om kommunstyrelsen arbetar ändamålsenligt för att 

reducera sjukfrånvaron. De frågor som besvarats i rapporten är om 

kommunstyrelsen har övergripande policys och strategier som stöd för låg 

sjukfrånvaro, finns det mål och aktiviteter för att minska sjukfrånvaron, har 

analys genomförts av orsakerna till den ökande sjukfrånvaron, vilka åtgärder 

som vidtagits i syfte att minska sjukfrånvaron, har det genomförts analyser 

och uppföljningar av vidtagna åtgärder, har cheferna tillräckligt stöd för att 

arbeta med både kort- och långsiktig sjukfrånvaro.  

Revisorerna begär ett svar på rapporten senast den 30 juni 2015. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas rapport den 14 april 2015 - Granskning av kommunstyrelsens 

hantering av sjukfrånvaron. 

Tjänsteskrivelse den 7 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens lämnar följande yttrande till revisorerna. 

Revisorerna har synpunkter på att det inte finns något personalpolitiskt 

program, att det inte finns rutiner för att kontinuerligt pröva om 

policydokument ska revideras samt att det kommunövergripande stödet 

kan öka genom styrning och samordning av strategiska frågor. 

Revisorerna har också synpunkter på hur styrkortet ska utformas. 

När det gäller det personalpolitiska programmet så kommer förslag till 

beslut om ett sådant att presenteras för kommunledningsutskottet den 20 

maj 2015. Rutiner för att kontinuerligt pröva behovet av revidering av 

policydokument har skapats på kommunkansliet och det finns en plan för 

att se över samtliga styrdokument.  

I styrkortet för kommunen finns sjukfrånvaron med som mått på målet 

"attraktiv arbetsgivare". Den frågan är således omhändertagen. 
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Kommunen har påbörjat arbetet med att öka det centrala stödet genom 

styrning och samordning av strategiska frågor, vilket sker i form av 

uppdaterade och aktuella rutiner samt dokumenterade processer. 

Kommunen ser över chefernas introduktion och fortbildning för att öka 

det närvarande ledarskapet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

För kännedom: 

Kommunchefen 

Personalstrateg 
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§ 151 Dnr 2015/000319 -754 

Remiss - Förslag till avskaffande av fritidspeng i 
socialtjänstlagen (2001:453) 

Sammanfattning av ärendet 

Socialdepartementet har remitterat en PM om att avskaffa fritidspengen i 

socialtjänstlagen till Mörbylånga kommun. Förslaget är lagändringar i 9 kap. 

1§ och 16 kap. 3§ i socialtjänstlagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 

1 januari 2016.  

Beslutsunderlag 

Remiss inkommen den 18 maj 2015 (Dnr S2015/3614/FST). 

Yttrande den 21 maj 2015. 

Tjänsteskrivelse den 21 maj 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande daterat den 21 maj 2015 antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regeringskansliet, Socialdepartementet, 103 33 Stockholm 

s.registrator@regeringskansliet.se 

s.fst@regeringskansliet.se 

M-sektorn 

Vård och omsorgsutskottet 

 

 

mailto:s.registrator@regeringskansliet.se
mailto:s.fst@regeringskansliet.se
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§ 152 Dnr 2015/000095 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2015 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 20 maj 2015. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:33 till och med nr 15:35. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 153 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 

Martin Hedenmo höll i presentation av kultur- och näringslivssektorn. 

Extra kommunstyrelsemöte 

Ordföranden meddelar om eventuellt ett extra möte med kommunstyrelsen 

den 16 juni 2015, innan kommunfullmäktiges möte. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 26 maj 2015. 

_____ 
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§ 154 Dnr 2014/000669 -843 

Svar på Medborgarförslag - Årligt driftbidrag till Ölands 
Museum Himmelsberga 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att Mörbylånga kommun beslutar om ett årligt 

driftsbidrag till Ölands museum i Himmelsberga. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält på kommunfullmäktige den 25 november 2014. 

Tjänsteskrivelse den 30 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ansökan om verksamhetsbidrag avslås på grund av att Mörbylånga 

kommun redan stöttar hembygdsföreningarna genom två olika 

bidragstyper och att kommunen prioriterar en satsning på världsarvet 

Södra Ölands Odlingslandskap. 

2. Den här typen av bidragsfrågor bör i fortsättningen hanteras av Ölands 

kommunalförbund. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 155 Dnr 2015/000055 -028 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Utvärdera kommunens 
friskvårdssatsningar och satsa på nytt 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs uppfattningen att Mörbylånga kommun ska utvärdera de 

insatser som görs beträffande friskvård för anställda. Motionärerna påpekar 

att erfarenheten från andra kommuner visar att det ofta är de redan friska och 

välmotiverade som utnyttjar de möjligheter till friskvård som arbetsgivarna 

erbjuder. Motionen hänvisar vidare till en av Arbetsmiljöverket genomförd 

undersökning som beskriver att stress och andra psykiska besvär generellt 

ökar hos anställda. I motionen föreslås därför en utvärdering och en möjlig 

satsning på nya former av friskvårdsarbete. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 17 februari 2015. 

Tjänsteskrivelse den 4 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Carina Adolfsson Elgestam yrkar bifall till 

motionen. 

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima Kvarneke med 

fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 

förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag 

Nej-röst för Elisabeth Cima Kvarnekes med fleras yrkande. 

Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 
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Kommunstyrelsens förslag beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att nuvarande friskvårds-

satsningar sker med stöd av arbetsmiljöenkäten och gör det möjligt att 

anpassa det hälsofrämjande arbetet efter de faktiska omständigheter som 

anställda upplever. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 
Ann-Charlott Karlsson 
ann-charlott.karlsson@morbylanga.se 

VOTERING 
Sida 

1(1) 
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2015-06-02 
Paragrafnummer 

155 

 

 
 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M) Carl Dahlin (M) X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C)  X   

Eva Öberg (MP)  X   

Carina Adolfsson Elgestam (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Roger Hedh (S) Bo Blad (S)  X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oskarsson (SD)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   

  8 5 -- 
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§ 156 Dnr 2013/000009 -341 

Skyddsföreskrifter för vattentäkter - revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Ett beslut behöver tas av kommunfullmäktige om antagande av vatten-

skyddsområden samt föreskrifter för vattenverken i Södra Möckleby, 

Grönhögen, Segerstad, Triberga samt Gårdby. Syftet med vattenskydds-

områden är att ge grundvattenförekomster som är viktiga för dricks-

vattenförsörjningen ett nödvändigt skydd för att säkra råvattentillgången i ett 

flergenerationsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tekniska rapporter för nämnda vattenverk. 

Kartor över de föreslagna vattenskyddsområdena. 

Reviderade skyddsföreskrifter för de föreslagna vattenskyddsområdena. 

Samrådsredogörelse samt svar på synpunkter från möten i respektive 

vattenskyddsområde. 

Tjänsteskrivelse den 7 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. De föreslagna vattenskyddsområdena i Södra Möckleby, Grönhögen, 

Segerstad, Triberga och Gårdby samt dess föreskrifter antas. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 157 Dnr 2015/000278 -253 

Försäljning av fastigheterna Matrosen 1, Hotellet 1, 
Lotsen 5, Lotsen 6, Lotsen 7, del av Lotsen 8, 
Sjömannen 3, Sjömannen 4, Sjömannen 5, 
Styrmannen 1 och del av Mörbylånga 11:27 och 
Mörbylånga 12:2 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har under flera år arbetat för att möjliggöra en utveckling av 

Mörbylånga hamn och köpt in fastigheter och verksamheter i hamnområdet. 

Nu är kommunen tillsammans med Mörbylånga Bostad AB rådig över hela 

hamnområdet, vilket ger möjligheten att exploatera området. 

Hussam Salman, Staffan Larsson och Bengt Johansson föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 8 maj 2015, med bilagor. 

Tilläggsavtal, daterat den 8 maj 2015. 

Tjänsteskrivelse den 8 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oskarsson (SD) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Anne Oskarssons yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Tilläggsavtalet godkänns. 

3. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet och tilläggsavtalet. 

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 158 Dnr 2015/000247 -042 

Regionförbundet i Kalmar län – Årsredovisning och 
ansvarsfrihet 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 2014 till 

Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Tjänsteskrivelse den 7 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2014 för Regionförbundet i Kalmar län godkänns. 

2. Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för 2014.   

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 159 Dnr 2015/000314 -005 

Avgift för En till En datorerna 

Sammanfattning av ärendet 

Barn och ungdomsverksamheten har under läsåret utvärderat hur våra elever 

tar ansvar för den dator/iPad man fått låna. Vi har en stor ökning av antalet 

skador som uppkommit genom slarv och oaktsamhet, liksom fler och fler 

vanliga reparationsärenden.  

Hittills har vi inte tagit ut någon reparationsavgift. Från läsårsstart 2015-

2016 föreslår vi att en ringa kostnad, 250 kronor/serviceärende, tas ut vid 

reparationer. Exempel på serviceärenden där avgift tas ut är t.ex. spruckna 

skärmar, som kostar ca. 1 000 – 1 500 kronor att reparera. Detta för att öka 

respekten och ansvaret för den utrustning man fått låna. 

Beslutsunderlag 

Rapporten "Utvärdering av en dator/elev. En-till-En-satsningen 2012-2015".  

Tjänsteskrivelse den 18 maj 2015. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 maj 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S), Eva Folkesdotter Paradis (M) och Eva Öberg (MP) 

yrkar på att ärendet återremitteras för beredning i barn och 

ungdomsutskottet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att ärendet ska återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till barn och ungdomsutskottet för beredning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Barn och ungdomsutskottet 
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§ 160 Dnr 2015/000234 -750 

Förslag till tillägg i riktlinjerna för försörjningsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

Majoritetspartierna i Mörbylånga kommun föreslår åtgärder för att förebygga 

barnfattigdom. Förslaget innebär att kommunen gör tillägg i riktlinjerna för 

försörjningsstöd genom att införa 

- Extra peng i december till barnfamiljer. 

- Extra peng till barnfamiljer inför studentexamen.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 21 april 2015. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 12 maj 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Efter diskussion var kommunstyrelsen enig om att stryka ”studentexamen” 

och skriva skolavslutningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gör tillägg i riktlinjerna för försörjningsstöd genom att införa 

- Extra peng i december till barnfamiljer  

- Extra peng till barnfamiljer inför skolavslutningar.  

_____ 
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M-verksamheten 
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§ 161 Dnr 2015/000325 -042 

Fjärrvärmeverksamheten - Årsrapport 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverksamheten lämnar sin årsrapport för 2014 för fastställande i 

fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Fjärrvärmeverksamhetens Årsrapport 2014. 

Tjänsteskrivelse den 18 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsrapport 2014 för Fjärrvärmeverksamheten godkänns. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 162 Dnr 2015/000323 -022 

Rätt till önskad sysselsättningsgrad 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och verka för ökad 

jämställdhet. I dagens samhälle är det svårt att försörja sig på en deltidslön 

och flertalet önskar en sysselsättningsgrad på heltid. Det är viktigt att tänka 

utifrån nya arbetsmetoder, ändra attityder och öka förståelse för att möta 

framtidens krav och behov. 

Ann Willsund och Anna Lindqvist föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Rapport om rätt till önskad sysselsättningsgrad, reviderad den 28 april 2015. 

Tjänsteskrivelse den 29 april 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på tillägg, Kommunens målsättning är 

att de som önskar erbjuds sysselsättningsgrad med 100 % senast år 2018. 

Henrik Yngvesson (M) lägger fram majoritetens jämkningsyrkande, Den 

långsiktiga målsättningen är att erbjuda de medarbetare som så önskar 

100 %. 

Ajournering 

Klockan 15.00 – 15.02. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet detsamma. 

Ordföranden ställer majoritetens tilläggsyrkande mot Carina Adolfsson 

Elgestams tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 

majoritetens tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den 1 januari 2016 erbjuds de medarbetare inom särskilda boenden som 

önskar, en sysselsättningsgrad på 80 %.  

2. Den 1 augusti 2016 utökas projektet på Rönningegården till 85 % med 

samma utgångspunkter som ovan.  
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3. För de merkostnader som uppstår initialt, avsätts 500 000:- i budget även 

för år 2016. 

4. Den långsiktiga målsättningen är att erbjuda de medarbetare som så 

önskar 100 %. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M) Carl Dahlin (M) X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C) Gunilla Karlsson (C) X   

Eva Öberg (MP)  X   

Carina Adolfsson Elgestam (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Roger Hedh (S) Bo Blad (S)  X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oskarsson (SD)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   

  8 5 -- 
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§ 163 Dnr 2015/000283 -719 

Barnomsorgstaxa - förskola och fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa. 

Beslutsunderlag 

Barnomsorgstaxa daterad den 19 maj 2015. 

Tjänsteskrivelse den 22 maj 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Barnomsorgstaxan höjs, enligt förslag, från och med den 1 augusti 2015. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 164 Dnr 2015/000075 -106 

Medgivande från medlemskommunerna om bildande av 
MOSA AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) genom förbundsdirektionen 

beslutade den 9 januari 2015 att till medlemskommunerna föreslå bildandet 

av aktiebolaget MOSA AB. 

Enligt KSRR:s förbundsordning § 5 kan inte kommunalförbundet bilda 

bolag utan ett medgivande av medlemskommunerna. 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens protokoll, den 9 januari 2015 § 6. 

Skrivelse från KSRR, den 2 februari 2015. 

Affärsplan MOSA AB. 

Tjänsteskrivelse den 2 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

KSRR:s skrivelse den 10 maj 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares bolagsbildning av MOSA AB 

bifalles. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 165 Dnr 2015/000333 -017 

Kommunikationsstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

I Mörbylånga kommuns verksamhetsplan för kultur och näringsliv 2014 

anges att sektorn ska ta fram strategier för sektorn olika verksamhets-

områden. I verksamhetsplanerna för 2014 och 2015 är kommunikation och 

marknadsföring ett område inom sektorn. Inom sektorn har det därför tagits 

fram ett förslag till strategi som kommunicerats inom ledningsgruppen. 

Beslutsunderlag 

Strategi daterad den 8 maj 2015. 

Tjänsteskrivelse den 25 maj 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M), Eva Öberg (MP) och Gunilla Karlsson (C) yrkar på 

återremiss då tillvägagångsätt, kostnader och hur strategin ska genomföras 

saknas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att ärendet ska återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras då tillvägagångsätt, kostnader och hur strategin 

ska genomföras saknas. 

_____ 
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Förvaltningen 
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§ 166 Dnr 2015/000334 -042 

Tertialbokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2014 att från och med den 

1 januari 2015 ska tertialbokslut upprättas istället för kvartalsbokslut. 

Beslutsunderlag 

Måluppföljning tertial 1, totalt för hela kommunen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Tertialbokslut godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 167 Dnr 2015/000190 -100 

Besvarande av ej avslutade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 21 april 2015 beslutat uppdra till kommun-

styrelsen att de 11 motioner som är äldre än ett år ska beredas och besvaras 

på kommunfullmäktiges möte den 16 juni 2015. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 55/2015. 

- Motion av Nina Åkesson-Nylander (KD) - Digitala ansökningar av 

kommunal service. (Dnr KST 2011/000504-005). 

- Motion av Nina Åkesson-Nylander (KD) - Tjänstegarantier på kommunens 

service (Dnr KST 2011/000506-024). 

- Motion av Christer G Rosén (M) och Jan Kerbosch (M) - Skapa ett 

Utvecklingscentrum för Södra Öland (Dnr KST 2011/000876-141). 

- Motion av Claus Zaar (SD) - Kartläggning av mobilnätets täckning med 

hjälp av kontrollplaner i sopbilar (Dnr KST 2013/000597-005). 

- Motion av Bo Sjölin (MP) - Utökning av antal ledamöter i Jävsnämnden 

(Dnr KST 2013/000713-006). 

- Motion av Charlotte Barvestad (ÖP) - Återta färdtjänsten till kommunen 

(Dnr KST 2013/000753-736). 

- Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - 

Inrätta kommunal konsumentrådgivning (Dnr KST 2013/000754-159). 

- Motion av Nina Åkesson Nylander (KD) - Flytta hem turistverksamheten 

till Mörbylånga kommuns politiska organisation 

(Dnr KST 2013/000920-840). 

- Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - 

Bygga fler hyresrätter (Dnr KST 2014/000137-919). 

- Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - 

Rondell vid Almérs (Dnr KST 2014/000211-311). 

- Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Politiska direktiv för 

jämställdhetsarbete i Mörbylånga kommun (Dnr KST 2014/277-019). 

Förslag till beslut på mötet 

Gunilla Karlsson (C) yrkar på att hos kommunfullmäktige begära 

förlängning på handläggningstiden till senast kommunfullmäktiges möte den 

21 december 2015. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Gunilla Karlssons yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunilla Karlssons yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Handläggningstiden på de elva motionerna förlängs till att besvaras och 

beredas senast på kommunfullmäktiges möte den 21 december 2015. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 168 Dnr 2015/000346 -004 

Dokumenthanteringsplan för medicinska insatsen i 
elevhälsan 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Kommun behöver ha en dokumenthanteringsplan som stödjer 

användandet av de elektroniska skolhälsovårdsjournalerna. Sedan 2000 

använder den medicinska insatsen i elevhälsan i Mörbylånga kommun sig 

enbart av elektronisk elevjournal. Sedan 2009 har alla kommuner i Kalmar 

Län en gemensam upphandling av driften för PMO, som är det 

journalsystem som upphandlats.  

Beslutsunderlag 

Förslag till dokumenthanteringsplan för den medicinska insatsen i 

elevhälsan. 

Tjänsteskrivelse den 1 juni 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dokumenthanteringsplan för den medicinska insatsen i elevhälsan antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Skolsköterskor 

Verksamhetsområdeschef 

Kanslichef 
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§ 169 Dnr  

Behov av särskild förordnad vårdnadshavare 

Sekretess. 
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Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M) Carl Dahlin (M) X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Monika Löfvin Rosén (C) §§146-160 Gunilla Karlsson (C) § 161-168 X 

Eva Öberg (MP)  X 

Carina Adolfsson Elgestam (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Roger Hedh (S) §§ 146-148 Bo Blad (S) §§ 149--168 X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anne Oskarsson (SD)  X 
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Carl Dahlin (M)  (X) 
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