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Åsa Strömberg, 0485-470 05 
 

Uppdrag beslutade av kommunstyrelsen 

Dnr/Beslutsdatum Ärendemening Beslut Ansvar Verkställt Status 

2016-03-01 

2016/000264 

Granskning och underhåll av gator 

och vägar 

Kvarstår kartläggning. 

 

Tekniska Nej Beviljats uppskov på KS 

2018-01-09 

 

2016-03-01 

2016/000357-312 

Anlägg trottoar längs med hela 

Järnvägsgatan 

Medborgarförslaget besvaras med 

hänvisning till att Mörbylånga kommun 

har för avsikt att på sikt färdigställa en 

gång- och cykelväg längs 

Järnvägsgatan. Projektering pågår under 

2016. Utförande av anläggande av 

gång- och cykelväg längs Järnvägsgatan 

i Färjestaden är planerat år 2017. 

 

Tekniska Nej Uppskov begärt  

 

 

 

 

 

 

2017-11-07 

2017/001474-026 

Friskvårdsbidrag Förvaltningen får i uppdrag att ta fram 

beslutsunderlag för friskvårdsbidrag 

enligt förslag i redovisat uppdrag (se 

2016/001238) 

K-dir Nej  

2017-12-05 

2017/001460-738 

Ta fram skiss Alungården Uppdra till kommunchefen att ta fram 

skiss om hur Alungårdens lokaliteter ser 

ut och hur den kan disponeras. Förslaget 

ska redovisas senast mars 2018. 

K-dir Nej Delrapporterat på KS i 

juni. 

2018-01-09 

2018/000176-735 

Svar på medborgarförslag Sätta upp en anvisningsskylt till 

servicehuset Äppelboende i Färjestaden. 

Tekniska Nej  
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2018-01-09 

2018/000175-027 

Kommunövergripande 

kompetensförsörjningsplan 

Förvaltningen får i uppdrag att slutföra 

påbörjad kompetensförsörjningsplan 

och återkomma till kommunstyrelsen 

med den för godkännande.  

 Kansli/HR Nej  Återrapport 2018-05-02. 

HR tar fram en 

kompetensutvecklingsplan 

2018-02-06 

2018/000326-511 

Medborgarförslag – stänga av 

korsningen Smaragd-/granitvägen. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att 

genomföra en utvärdering av den 

tillfälliga trafikföreskriften för en 

eventuell förlängning. 

 

Tekniska Nej Återkoppling halvåret 

2019? 

2018-02-06 

2018/000342-512 

Medborgarförslag – 

Trafiksituationen i Algutsrum 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att göra 

en hastighetsöversyn på vägen vid 

Stenladan och utreda ett eventuellt 

förbud att stanna på Möllströms väg. 

Tekniska Nej  

2018-02-06 

2018/000343-512 

Medborgarförslag – 

Trafiksituationen i Algutsrum 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att se över 

parkering och trafiksituationen vid 

förskolan. 

Tekniska Nej  

2018-05-08 

2018/000579 

Utredning av fristående utförare 

inom äldreomsorgen, särskilt 

boende 

1. Kommundirektören får i uppdrag att 

ta fram en utredning om vilket sätt 

att upphandla platser för särskilt 

boende i kommunen som bäst 

motsvarar de behov som finns. 

Utredningen ska utgå från att en 

fristående utförare ska stå både för 

lokaler och för drift.   

K-dir Ja Frågan går vidare till KS. 

Utredningen ses som 

verkställd – rapporteras på 

KS i september. 
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Uppdrag beslutade av kommunfullmäktige 

Dnr/Beslutsdatum Ärendemening Beslut Ansvar Verkställt Status 

2016-01-26 

2016/000151-005 

Genomföra kartläggning av 

mobilnätets täckningsgrad 

Förvaltningen får i uppdrag att 

genomföra en kartläggning av 

mobilnätets täckningsgrad i 

Mörbylånga kommun. 

 

Kansli Nej, utredning gjord, 

kartläggning kvarstår 

Länk ska läggas upp 

på kommunens 

hemsida till 

Mobilkollen.se där 

invånarna kan gå in 

själva och se hur 

mobiltäckningen ser 

ut där de bor. 

2016-03-22 

2016/000372-150 

Utveckla och genomföra 

information till nyinflyttade 

Motionen avslås med hänvisning 

till att medborgardialoger pågår. 

Uppdrag ges till KS att utveckla 

och genomföra information till 

nyinflyttade. 

Verksamhetsstöd 

- Kommunikation 

Nej Arbete pågår och man 

undersöker olika 

möjligheter (2018-04-

25) 

2016-05-24  

2017/001284-005 

 

2015/000732-005 

Inventera behovet av 

kompetensutveckling inom IT 

hos lärarna 

Motionen anses besvarad med 

hänvisning till att en plan för 

Informations- och 

kommunikationsteknik (IKT-

plan) för årskurs F-9, där 1:1-

satsningen för årskurs 4-9 ingår 

håller på att utarbetas. IKT-

planen beräknas träda ikraft 

höstterminen 2016. Mörbylånga 

kommun inventerar behovet av 

kompetensutveckling hos lärarna 

M-vht Nej, en inventering 

hos lärarna behöver 

fortfarande göras. 

 

Verksamhetsområdes-

chefen ska närvara på 

fullmäktiges presidies 

nästa möte för 

genomgång av 

uppdraget. 
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för att IT-verktygens fulla 

potential ska utnyttjas. 
 
 
 

2016-06-21 

2016/000557-003 

Planeringsförutsättningar för 

nödvattenförsörjning 

5. De kommunala förvaltningarna 

tar tillsammans med tekniska 

affärsverksamheten snarast fram 

en kommunikationsplan avseende 

nödvatten. I planen beskrivs hur 

besluten gällande 

nödvattensituationen ska 

kommuniceras med berörda 

parter. Planen ska prövas och 

uppdateras årligen. 

Tekniska Nej, Process pågår 

och ett förslag tas 

fram.  

Återkoppling gjord på 

KS 2018-01-09 

 

Uppskov beviljats på 

KS 2018-01-09. 

 

 

 

 

 

 

 

2016-11-29 

2016/000543-343 

Utreda frågor om dagvatten Medborgarförslaget anses 

besvarat med hänvisning till att 

utformningen av ett 

vattenförsörjningssystem närmast 

är en fråga för miljö- och 

byggnadsnämnden med hänsyn 

till omständigheterna i varje 

enskilt bygglovsärende samt att 

nämnden också har ett uppdrag 

att utreda frågor om införande 

och användande av dagvatten.   

MOB/ tekniska Nej (Pågående 

samarbete med 

tekniska) 

 

2017-02-28 

2017/001062-456 

 

2016/000651-456 

 

 

Utreda sopsortering i 

verksamheterna 

Motionen anses besvarad med 

hänvisning till att miljö- och 

byggnadsförvaltningen får i 

uppdrag att utreda hur en 

sortering och hämtning av olika 

materialsorter i de kommunala 

MOB Ja, återrapport på KS 

2018-01-09 

Rapporteras på KF 

2018-10-23 
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verksamheterna kan planeras och 

finansieras. Återrapport med 

förslag till beslut ska ske på 

kommunstyrelsens möte den 9 

maj 2017. 
 

2017-09-26 

2017/000521-259 

Motion - Inför dubbel 

markanvisning i kommunen 

Motionen bifalls Mark- och 

exploatering 

Nej Riktlinjer för mark-

anvisning/ 

exploaterings-avtal 

kommer beslutas på 

KS i augusti 2018. 

2017-09-26 

2017/001177 

Svar på Medborgarförslag - 

Ny lekplats vid Träskolan 

Torslunda 

 

Rapportering att utemiljön på 

skolgården i Torslunda skola 

prioriteras i kommande 

utemiljöprojekt. 

BoU (M-

verksamheten) 

Ja Rapporteras på KF 

2018-10-23 

2017-10-24 

2017/001257 

Uppföljning policy för väg-

och gatubelysning 

Uppföljning av hur den antagna 

policyn för väg- och 

gatubelysning tillämpas för 

redovisning till KS i juni 2018. 

Tekniska Ja Rapporteras på KF 

2018-10-23 

2017-11-28 

2017/001151-041 

Stöd till BRIS, BOJ och 

Kvinnojouren 

Stöd till BRIS 30 000 kronor, 

Brottsofferjouren 40 000 kronor 

och Kvinnojouren 30 000 kronor. 

Medlen tas inom budgetram för 

Barn- och ungdom och Vård och 

omsorg. 

Ekonomi Ja Rapporteras på KF 

2018-10-23 

2018-01-30 

2018/000341-808 

Förslag att lägga ner 

kommunala föreningsrådet 

2. Under 2018 får förvaltningen i 

uppdrag att arrangera 

mötesplatser för våra olika 

föreningar mer utifrån de olika 

nischerna. 

Kultur/Fritid Ja Rapporteras på KF 

2018-10-23 
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2018-01-30 

2017/001307-867 

Regler för eldsjälspriset 3. Uppdra till kommunstyrelsen 

att omarbeta reglerna för 

eldsjälspriset så att priset kan 

delas ut till föreningar eller fler 

personer som inte är anställda i 

verksamheten. 

K-dir Ja  

2018-03-27 

2018/000633-297 

Medborgarförslag – Bygg en 

ny sporthall i Glömminge vid 

Glömminge skola 

2. Behov av ny sporthall i 

Glömminge tas med i 

kommunens övergripande 

lokalförsörjningsplan. 

Uppdraget lämnas 

till arbetsgrupp. 

Ja Rapporteras på KF 

2018-10-23 

2018-03-27 

2018/000634-311  

Motion – Tommy Eliassons 

väg 

1. Motionen bifalles 

2. Förslaget behandlas i samband 

med detaljplanering och 

namnsättning i det nya 

utbyggnadsområdet mellan 

Mölltorpsgatan och Åkervägen i 

Färjestaden. 

MoB Ja Rapporteras på KF 

2018-10-23 

2018-03-27 Motion – värna om igelkottar Uppdra åt förvaltningen att i 

samverkan med verksamhetsstöd 

– kommunikation informera i 

”Mörbylånga – Din kommun” 

och på kommunens hemsida om 

att dessa gräsklippare utgör ett 

stort hot mot igelkottar nattetid. 

Kommunikation Ja, information om hot 

mot igelkottar skrevs 

in i ”Mörbylånga – 

Din kommun” den 7 

mars 2018.  

Rapporteras på KF 

2018-10-23. 
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