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Röd färg indikerar att ärendet är prioriterat, grönt innebär att uppdraget är verkställt och ska rapporteras på nästkommande möte.  
 

Uppdrag beslutade av kommunstyrelsen 

Dnr/Beslutsdatum Ärendemening Beslut Ansvar Verkställt Status 

2016-03-01 

2016/000264-007 

Granskning och underhåll av gator 

och vägar 

Kvarstår kartläggning. 

 

Tekniska Nej Beviljats uppskov på KS 2018-

01-09. Förvaltningen har 
2018-09-13 begärt att få dela 

uppdraget i två delar: en 
granskning för kommunala 
vägar och en för enskilda 

vägar. 

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 Pågår 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 Pågår. 

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 

Pågår  Återrapport 2018-05-02. HR 
tar fram en 

kompetensutvecklingsplan. 
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Dnr/Beslutsdatum Ärendemening Beslut Ansvar Verkställt Status 

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, 

redovisning 
inlämnad till 
kansliet 

2018-11-15 

Förvaltningen avvaktar 

ombyggnation av väg 136 som 
kommer påverka vägen vid 
Stenladan. Ny sluttid: 2024-

12-31. Redovisat på KS 
181204. 

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, 

redovisning 
inlämnad till 
kansliet 

2018-11-15 

Ny detaljplan kommer att tas 

fram. Kommunen har köpt 
mark och kommer att göra om 
parkeringen när detaljplanen är 

fastställd. Ny sluttid: 2021-04-
01. Redovisat på KS 181204. 

 

2018-08-14 
2018/001399-107 
2018/001400-107 

 

Uppsiktsplikten över kommunens 
kommunala bolag 

2. Bolagens ägardirektiv ska ses över och 
de rapporter som bolagen lämnar till 
kommunstyrelsen ska protokollföras. Vilka 

frågor som är av principiell beskaffenhet 
bör tydliggöras i ägardirektiven. 

K-dir + 
ekonomi-
chef 

Nej Pågår, bolagsprotokoll 
rapporterars till KS. 
Kommunikation mellan bolag 

och KS ska förtydligas i 
kommande ägardirektiv.  

 

2018-08-14 
2018/000946-807 

Sponsring av Öland Spirar/ Ölands 
Skördefest 2018-2020 

3. Sponsring för åren 2019 och 2020 
hänskjuts till budgetberedningen. 
 

BUDG. Ja Rapporteras på KS 190205. 

2018-08-14 
2018/001173-105 

Ironman – Samarbetsavtal åren 2019 
– 2023 

2. Finansiering hänskjuts till 
budgetberedningen 2019. 
 

BUDG. Ja Rapporteras på KS 190205. 

2018-09-04 

2018/000166-332 

Medborgarförslag – Belysning på 

lekplatserna i Mörbylånga samhälle 

Ärendet återremitteras för att söka 

klimatkompenseringspengar för ett 
pilotprojekt med belysning på en lekplats i 

Mörbylånga samhälle. 

Tekniska Ja Rapporteras på KS 190205. 

2018-09-04 
2018/001398-510 

Svar på medborgarförslag – 
Hastighetssänkning/genomfartförbud 

Medborgarförslaget bifalls och 
förvaltningen ges i uppdrag att söka 

Tekniska Nej  
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Dnr/Beslutsdatum Ärendemening Beslut Ansvar Verkställt Status 

på Kopparslagargatan i Resmo gångfartsområde hos Länsstyrelsen. 

2018-09-04 

2018/000430-159 

Motion – inrätta en tjänst som 

konsumentvägledare 

Motionen återremitteras för att undersöka 

om konsumentvägledning kan ingå i 
tjänsten budget- och skuldrådgivning, samt 
att undersöka hur utvärdering kan ske av 

upplysningstjänsten Hallå Konsument. 

Kdir. Ja Rapporteras på KS 190205. 

2018-06-05 
2018/001417 

KS protokoll § 118. Uppdrag om 
Alungården delas upp. 

Gå vidare med att ordna gemensamhetsyta 
på Alungården 

Kdir. Ja Rapporteras på KS 190205. 

2018-06-05 

2018/001419 

KS protokoll § 118. Uppdrag om 

Alungården delas upp. 

Separera uppdragen och överlåta uppdraget 

om kulturcentrum till 
landsbygdsutvecklaren för att inleda dialog 

med invånarna; Meröppet bibliotek får vara 
en del i processen. 

Kdir. Ja Rapporteras på KS 190205.  

2018-12-04 Medborgarförslag - Belysning på 
lekplatserna i 

Mörbylånga samhälle 

1. Medborgarförslaget besvaras med att 
förvaltningen ges i uppdrag att, på 

prov i 1 år, installera 2 stycken 
solcelldrivna lampor på stora lekplatsen 

centralt belägen i Mörbylånga. 
Finansieringen av belysningen på  
73 000 kronor görs på kommunstyrelsens 

oförutsedda konto. 

Tekniska Nej  

2018-12-04 Direktlarm – skola 1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten till att installera 

Direktlarm i kommunens samtliga skolor. 

Kdir. Nej  
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Ordlista: 

 När ett uppdrag är verkställt innebär det att förvaltningen har lämnat information till kansliet om att det uppdrag som de har fått av politiken har utförts enligt 
de instruktioner de har tilldelats. 

 När ett uppdrag redovisas innebär det att förvaltningen lämnar en skriftlig eller muntlig redovisning till politiken där de beskriver hur uppdraget har 
verkställts eller hur det går i processen (en redovisning innebär därmed inte automatiskt att uppdraget är verkställt). 

 När ett uppdrag rapporteras innebär det att uppdraget är verkställt (antingen har det redovisats eller så har detta inte bedömts som nödvändigt) och att denna 
uppdragslista lämnas till kommunstyrelsen för att avrapportera vilka uppdrag som har verkställts. Detta görs i kommunstyrelsens fall en gång i månaden. 

 Observera att ett uppdrag inte tas bort från listan förrän det har rapporterats hos politiken – exempelvis ett uppdrag som verkställts i november kommer att 
finnas kvar på listan till kommunstyrelsens möte i december då listan i sin helhet avrapporteras. Verkställda och avrapporterade uppdrag flyttas då från 

uppdragslistan till en lista för avslutade uppdrag. 
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Röd färg indikerar att ärendet är prioriterat, grönt innebär att uppdraget är verkställt och ska rapporteras på nästkommande möte.  

 
gggggg 

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 Ja. Länk har lagts upp på 
kommunens hemsida till 

Mobilkollen.se där 
invånarna kan gå in 

själva och se hur 
mobiltäckningen ser ut 
där de bor.  

Rapporteras på KF möte 
2019-04-29. 

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. 

Verksam-

hetsstöd / 
Kommuni-

kation 

Ja Ny tidning framtagen 

som inriktar sig till 
nyinflyttade till 

kommunen. 
Rapporteras på KF möte 
2019-04-29. 
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Dnr/Beslutsdatum Ärendemening Beslut Ansvar Verkställt Status 

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, pågår 1. Process pågår och ett 

förslag tas fram.  
2. Återkoppling gjord på 
KS 2018-01-09 

3. 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 Nej (Pågående 
samarbete med 

tekniska) 

Kdir. pratar med Staffan 
om senaste 

uppdateringen. 

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. Förslag till 

beslut har lagts 
fram på KS 2018-

10-09. 

KF 2018-10-23 har 

beslutat om ändrade 
regler för kommunala 

priser och utmärkelser. 
Rapporteras på KF möte 
2019-04-29. 

2018-08-28 

2018/001394-251 

Riktlinjer för markanvisning 

och exploateringsavtal 

2. Uppdra till förvaltningen att 

genomföra ett pilotprojekt i dubbel 
markanvisning. Medel för detta ska 

avsättas i 2019 års exploateringsbudget. 

MoB + 

MoE 

Ja, medel har 

avsatts i 2019 års 
exploaterings-

budget. 

Rapporteras på KF 2019-

04-29. 
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Dnr/Beslutsdatum Ärendemening Beslut Ansvar Verkställt Status 

2018-09-28 

2018/001492-311 
 

Svar på motion: Skyltar vid 

gång- och cykelvägar intill 
Telebacken i Färjestaden.  

Motionen bifalls med hänvisning till att 

det finns ett behov att stärka upp 
skyltningen längs med Grövlegatan ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. 

Tekniska Nej  

2018-09-28 

2018/001490-013 
Svar på motion: om 
jämställdhet 

2. Mörbylånga kommun utvecklar rutiner 
för att all individbaserad statistik som tas 

fram av kommunen ska vara 
könsuppdelad.  

Kdir. Nej  

2018-12-18 Policy för sortering av avfall 

och cirkulation av material 

2. Respektive verksamhetschef utser en 

ansvarig funktion inom respektive 
verksamhet som lämnar sorterade 

material från sorteringskärlen inomhus 
till avsedda upphämtningskärl utomhus 
samt uppdatera arbetsbeskrivningarna för 

dessa tjänster.  

Se beslut. Nej  

2018-12-18 Policy för sortering av avfall 
och cirkulation av material 

3. Fastighetsägaren tillser att det finns 
utomhusplacerade upphämtningskärl i 

lämplig omfattning till varje verksamhet.  

Ekonomi Nej  

2018-12-18 Policy för sortering av avfall 

och cirkulation av material 

4. Uppdra till Mörbylånga Bostads AB 

genom förvaltningsavtalet att utreda ett 
effektivt sätt att transportera sorterade 

material från upphämtningskärlen 
utomhus till vardera återvinningscentral, 
den leverantör som upphandlats samt 

Moskogen. 

MBAB Nej  
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Dnr/Beslutsdatum Ärendemening Beslut Ansvar Verkställt Status 

2018-12-18 Policy för sortering av avfall 

och cirkulation av material 

5. Avtalet med KSRR ses över och 

eventuellt justeras i relation till punkten 
ovan. 

Kdir. Nej Finns inget avtal med 

KSRR, endast en 
förbundsordning. 

2018-12-18 Policy för sortering av avfall 
och cirkulation av material 

6. Uppdra till teknisk affärsverksamhet 
att utreda hur sortering av material/avfall 

ska ske på allmän plats i Mörbylånga 
kommun för att kunna vidta åtgärder för 
att förbättra möjligheterna för invånare 

och besökare att minimera 
materialslöseri samt uppkomst av 

osorterat avfall för deponi och 
förbränning. 

Tekniska Nej  

 

Ordlista: 

 När ett uppdrag är verkställt innebär det att förvaltningen har lämnat information till kansliet om att det uppdrag som de har fått av politiken har utförts enligt 
givna instruktioner. 

 När ett uppdrag redovisas innebär det att förvaltningen lämnar en skriftlig eller muntlig redovisning till politiken där de beskriver hur uppdraget har 
verkställts eller hur det går i processen (en redovisning innebär därmed inte automatiskt att uppdraget är verkställt). 

 När ett uppdrag rapporteras innebär det att uppdraget är verkställt (antingen har det redovisats eller så har detta inte bedömts som nödvändigt) och att denna 
uppdragslista lämnas till kommunfullmäktige för att avrapportera vilka uppdrag som har verkställts. Detta görs i fullmäktiges fall två gånger om året: i april 

och oktober. Kommunfullmäktige kan då begära att få en närmare redovisning av ett eller flera uppdrag från förvaltningen på det möte som listan ska 
avrapporteras på.  

 Observera att ett uppdrag inte tas bort från listan förrän det har rapporterats hos politiken – exempelvis ett uppdrag som verkställts i november kommer att 

finnas kvar på listan till fullmäktiges möte i april då listan i sin helhet avrapporteras. Verkställda och avrapporterade uppdrag flyttas då från uppdragslistan 
till en lista för avslutade uppdrag. 

 
 


