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§ 162  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mattias Nilsson utses att justera dagens protokoll fredagen den 

7 september 2018.  

_____ 
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§ 163  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 164 Dnr 2018/000001 105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Uppföljning 

Uppföljningsblankett daterad den 31 augusti 2018.   

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 23 augusti 2018. 

Tema verksamhetsinformation 

KSRR 

Niklas Gustavsson och Stefan Gunnarsson KSRR informerade om KSRR:s 

historia samt att de servar cirka 135 000 invånare och cirka 74 000 hushåll. 

Bolagsinformation 

Jonas Everbrand, VD informerade om verksamheterna i bolagen. Vissa 

investeringar kommer att skjutas på framtiden då det är brist på finansiering. 

Byggnation av lägenheter kommer att prioriteras och förhoppningsvis 

kommer byggnation av 37 lägenheter starta under hösten 2018.  

_____ 
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§ 165 Dnr 2018/000002 101 

Redovisning av uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Willsund redovisar pågående och avslutade uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen, daterad den 23 augusti 

2018. (Dnr 2018/000002-101) 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige, daterad den 

21 augusti 2018. (Dnr 2018/000151-101) 

Sammanställning på kommundirektörens uppdrag.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag 

och verkställda beslut.  

_____ 
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§ 166 Dnr 2018/000449 040 

Kontrollrapport för internkontroll 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den internkontrollplan som antogs 2017-12 så gäller planen för intern-

kontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2018. Enligt planen 

ska processen styrning och ledning följas upp i mars. Kontrollmomentet 

handlar om att kontrollera att egna mål för verksamheten är satta i respektive 

verksamhets arbetsplan och att det också är beskrivet hur målen ska följas 

upp och att aktiviteter finns för hur verksamheten förväntas uppnå målen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2018. 

Kontrollrapport - Vård och omsorg - Styrning och ledning - Uppföljning och 

prognos av kommunövergripande mål samt målen i respektive verksamhets-

plan, utförd den 1 juni 2018. 

Kontrollrapport - Verksamhetsstöd lön - Lönesystem Visma – Kontrollupp-

gifter som inrapporterats till skatteverket, utförd den 8 juni 2018. 

Kontrollrapport - Ekonomi - Investeringsbudget - Uppföljning och åter-

rapport av aktuella investeringar, utförd den 18 juni 2018. 

Kontrollrapport - Barn och ungdom - Styrning och ledning - Uppföljning av 

prognos av kommunövergripande mål samt målen i respektive verksamhets-

plan, utförd den 5 juli 2018. 

Kontrollrapport - Systematiska arbetsmiljöarbetet - Genomförs riskbedöm-

ningar, utförd den 3 augusti 2018. 

Kontrollrapport - Teknisk verksamhet - Styrning och ledning - Uppföljning 

av prognos av kommunövergripande mål samt målen i respektive verksam-

hetsplan, utförd den 16 augusti 2018. 

Kontrollrapport - Kommunledningskontoret inklusive verksamhetsstöd och 

ekonomi - Uppföljning av prognos av kommunövergripande mål samt målen 

i respektive verksamhetsplan, utförd den 27 augusti 2018. 

Internkontrollplan daterad den 9 november 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av kontrollrapporterna för internkontroll.  

_____ 
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§ 167 Dnr 2018/000980 005 

Remiss - Uppdaterad regional digital agenda för Kalmar 
län 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet i Kalmar län och landstinget i Kalmar län ger oss möjlighet 

att lämna synpunkter och förslag till en uppdaterad version av digital agenda.  

Beslutsunderlag 

Remiss – Uppdaterad regional digital agenda för Kalmar län 2019-2020. 

Utkast till svar på remissen daterad den 10 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig bakom förslag till svar på remissen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet - info@rfkl.se  
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§ 168 Dnr 2018/000981 005 

Remiss - Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 
2019--2025 för Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet i Kalmar län och Landstinget i Kalmar Län har arbetat fram 

ett förslag på en uppdaterad version av regional bredbandsstrategi för 

Kalmar län till 2025. Mörbylånga kommun ska ge sitt yttrande på utskickad 

remiss.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till yttrande, daterad den 13 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningens förslag till yttrande godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet - info@rfkl.se  

Mark och exploatering 

Kultur och näringslivsverksamheten 

 

 

mailto:info@rfkl.se
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§ 169 Dnr 2018/000166 332 

Medborgarförslag - Belysning på lekplatserna i 
Mörbylånga samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med en önskan om 

belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle. Förslagsställaren ser att 

genom denna åtgärd förlänga leksäsongen på lekplatserna och att detta på 

sikt leder till hälsosamma och glada barn och vuxna. Vidare nämns LED 

belysning med tidsstyrning i förslaget.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterad den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Inbjudan daterad den 28 augusti 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Matilda Wärenfalk (S) yrkar på återremiss 

för att söka klimatkompenseringspengar för ett pilotprojekt med belysning 

på en lekplats i Mörbylånga samhälle, med instämmande av Johan P 

Hammarstedt (MP) och Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 

att ärendet ska återremitteras.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att söka klimatkompenseringspengar för ett 

pilotprojekt med belysning på en lekplats i Mörbylånga samhälle.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 
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Martina Erman holmstrom2908@outlook.com 

 

 

mailto:holmstrom2908@outlook.com
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§ 170 Dnr 2018/000418 311 

Svar på Medborgarförslag - Hastighetssänkning/ 
genomfartsförbud på Kopparslagargatan i Resmo 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande att man på 

Kopparslagargatan i Resmo vill ha en hastighetssänkning alternativt 

genomfartsförbud. Förslagsställaren hänvisar till att denna lilla gata är full 

med lekande och bollspelande barn sommartid. Vid sidan av gatan ligger en 

grön yta med fotbollsmål där det är populärt ställe för barnen att träffas och 

leka/spela. Man upplever att gatan används som genväg istället för att köra 

ut på 136:an i korsningen vid krukmakeriet och att hastigheten är hög. De 

boende längs med gatan är orolig över trafiksituationen och olycksrisken.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 8 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juli 2018.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Inbjudan daterad den 28 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls och förvaltningen ges i uppdrag att söka 

gångfartsområde hos Länsstyrelsen. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Emelie Solberg emeliesolberg@gmail.com  

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.00-12.50.  

mailto:emeliesolberg@gmail.com
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§ 171 Dnr 2018/000510 317 

Svar på Medborgarförslag - Låt gatubelysningen i 
Seberneby vara kvar 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande gatlampa i 

Seberneby. Förslagsställaren vill ha kvar lampan i Seberneby och frågar hur 

kommunen kan säga sig satsa på glesbygd när nedsläckt gatubelysning inte 

lockar till inflyttning. 

Wilma Lang berättade om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 11 april 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Inbjudan daterad den 28 augusti 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tidigare taget beslut i 

kommunledningsutskottet.    

2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att kontakta förslagsställaren och 

meddela beslut 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Wilma Lang lang.wilma05@hotmail.com  

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 

 

mailto:lang.wilma05@hotmail.com
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§ 172 Dnr 2018/001214 629 

Utredningsuppdrag - Knyt skolan närmare företagen i 
vår kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande för barn- och ungdomsutskottet, Agneta Stjärnlöf, har lagt fram 

ett förslag som syftar till att knyta skolan närmare näringslivet. Förslaget 

verkar för att sammanföra högstadieelever med näringslivet så att de på så 

sätt kan lära sig vad det innebär att ha ett visst yrke och vad de måste göra 

för att utbilda sig till det.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, inkommen den 11 augusti 2018. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 20 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa företags-

mentorer för högstadieeleverna i Mörbylånga kommun. Tillägg till 

förslaget är att även kommuner och landsting kan fungera som mentorer 

samt att utredningen ska visa vilka incitament företagen kan ha för att 

ställa upp som mentorer.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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§ 173 Dnr 2018/000579 730 

Utredning av fristående utförare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i 

kommunen. För närvarande finns tillräckligt med platser mer med ett ökande 

behov behövs fler platser i framtiden. För att inte hamna i tidsnöd när 

behovet ökar behöver kommunen ha god framförhållning när det gäller att 

planera för utbyggnad av särskild boenden. Därför behöver kommunen redan 

nu utreda vilket sätt som bäst kan lösa kommande behov.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 april 2018. 

Utredning daterad den 26 juli 2018. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 augusti 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att följa förvaltningens förslag i utredningen 

och upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar avslag på vård och omsorgsutskottets 

förslag och stödjer Matilda Wärenfalks yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer vård och omsorgsutskottets förslag mot Matilda 

Wärenfalks med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för förvaltningens förslag. 

 

 

 

Omröstningsresultat 

Ja Nej Avstår 
Eva Folkesdotter Paradis (M) Matilda Wärenfalk (S) Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Carl Dahlin (M) Bength Andersson (S) Monika Löfvin Rosén (C) 
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Agneta Stjärnlöf (M) Mattias Nilsson (S) Johan P Hammarstedt (MP) 

Henrik Yngvesson (M) Kristina Sjöström (S)  

 Elisabeth Cima Kvarneke (V)  

 Olof Nilsson (SD)  

 

4 ja-röster, 6 nej-röster och 3 avstår. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Upphandling av fristående utförare av särskilt boende inom 

äldreomsorgen ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Reservation 

Eva Folkesdotter Paradis (M), Carl Dahlin (M), Agneta Stjärnlöf (M) och 

Henrik Yngvesson (M) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 174 Dnr 2018/000003 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 22 augusti 2018. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:33-18:34.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 175 Dnr 2018/000699 311 

Medborgarförslag - Asfaltera grusvägar på södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren vill 

att kommunen asfalterar grusvägar på södra Öland med hänvisning till att 

gruset kan orsaka skador på personer och bilar genom stenskott.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen endast kan 

svara för de kommunala gatorna och de enskilda vägar kommunen sköter 

och att man på dessa grusvägar bedömer att risken för stenskott vid 

körning inte är ett överhängande problem, dessutom är det inte 

ekonomiskt försvarsbart att belägga lågtrafikerade vägar. 

2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att kontakta förslagsställaren och 

meddela beslut.  

_____ 
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§ 176 Dnr 2018/001096 041 

Omfördelningar inom investeringsbudget för VA 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för befintlig investeringsbudget för VA-verksamheten föreslår 

förvaltningen att en del omfördelningar görs. 

Daniel Jonsson och Billy Gidö föredrog ärendet.  

Beslutsunderlag 

Beslutad investeringsbudget för 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Följande omfördelningar i investeringsbudgeten för 2018, godkänns. 

Från  Till   Belopp 

VA-anslutningar och  VA-utbyggnad Strandskogen 8 000 tkr 

kommunens byar   

Segerstads reningsverk Degerhamns arv – ombyggnad 3 000 tkr 

Anslutning Saxnäs,  Etapp 4 Dörby  1 000 tkr 

Porkärr m.fl.  

_____ 
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§ 177 Dnr 2018/001139 049 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal 
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har hela sin låneskuld till Kommuninvest. För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 

att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 

ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 

förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.  

Mörbylånga kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 21 juli 1997 och 

har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 28 

september 2009. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från 

den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet 

bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Det är därför dags att 

förnya bekräftelsen om borgenförbindelsen för att den ska förlängas i 

ytterligare tio år.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB. 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 juli 2018.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

21 juli 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Mörbylånga kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktels-er, alltjämt gäller 

samt att Kommuninvest äger företräda Mörbylånga kommun genom att 

företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 

av borgen enligt Borgensförbindelsen i för-hållande till Kommuninvests 

nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Mörbylånga kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Kommuninvest den 15 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
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borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Mörbylånga kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Kommuninvest den 15 december 2011, vari Mörbylånga kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller. 

4. Ann Willsund och Henrik Yngvesson utses för kommunens räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.  

_____ 
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§ 178 Dnr 2018/000942 106 

Sydarkivera Ny förbundsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har antagits som medlem i kommunalförbundet 

Sydarkivera från och med den 1 januari 2019. För att kunna bli medlem i 

kommunalförbundet måste kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun anta 

den förbundsordning som gäller för kommunalförbundet.  

Den aktuella förbundsordningen antogs av Sydarkiveras förbundsfullmäktige 

den 6 april 2018 i samband med att Mörbylånga kommun antogs som 

medlem.  

Kommunfullmäktige ska också besluta om de kostnader som medlemskapet 

för med sig.  

Beslutsunderlag 

Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. 

Ekonomisk budget med verksamhetsmål 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera antas i sin 

helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  

2. Kommunfullmäktige ska i ett särskilt beslut utse en ledamot och en 

ersättare till Sydarkiveras förbundsfullmäktige. 

3. Mörbylångas andel av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera 

godkänns för 2019 och enligt den ekonomiska planen för 2020-2021. 

4. Mörbylånga kommuns kostnader för medlemskapet i Sydarkivera tas 

från kommunstyrelsens befintliga budgetram.  

_____ 
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§ 179 Dnr 2018/000982 042 

Ölands kommunalförbund -Delårsrapport 1, per den 
30 april 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ölands kommunalförbund ska efter varje tertial redovisa utfallet och 

prognosen för verksamhetens måluppfyllelse och det ekonomiska utfallet. 

Detta ska återredovisas till kommunstyrelsen som en del i kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1, daterad den 30 april 2018. 

Protokollsutdrag § 32, den 28 maj 2018, förbundsdirektionen Ölands 

kommunalförbund. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ölands kommunalförbunds delårsrapport per den 30 april 2018, 

godkänns.  

_____ 
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§ 180 Dnr 2018/000171 109 

Motion av Pia Schröder (-) - Utarbeta en uppförandekod 
för förtroendevalda politiker i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en uppförandekod för politikerna utarbetas. Vid 

behov ska en politiker kunna uppmanas att ta en så kallad time out under 

utredning.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 januari 2018. 

Etiska riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige den 20 november 2000. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att etiska riktlinjer redan finns 

antagna av kommunfullmäktige och att det inte är praktiskt möjligt att 

införa ett system för att från kommunens sida uppmana förtroendevald 

att ta time out.  

_____ 
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§ 181 Dnr 2018/000199 026 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) om 
jämställdhet 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen hänvisas till det övergripande nationella jämställdhetsmål som 

regering och riksdag har antagit och motionären erinrar om att jämställdhet 

ska vara en del i analys och utvecklingsarbete i alla verksamheter. Sedan 

1994 är jämställdhetsintegrering den strategi som ska användas för att nå 

målet. I motionen yrkas mot den bakgrunden på att några konkreta åtgärder 

nu ska vidtas. Dessa åtgärder rör undertecknande av CEMR-deklarationen, 

deltagande i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk samt utveckla rutiner för 

könsuppdelad statistik.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 24 januari 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 

instämmande av Anna-Kajsa Arnesson (C). 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer eget yrkande mot Matilda Wärenfalks yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst Henrik Yngvessons med fleras förslag. 

Nej-röst för kommunledningsutskottets förslag. 

Omröstningsresultat 

Ja Nej 
Eva Folkesdotter Paradis (M) Johan P Hammarstedt (MP) 

Carl Dahlin (M) Matilda Wärenfalk (S) 

Agneta Stjärnlöf (M) Bength Andersson (S) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) Mattias Nilsson (S) 

Monika Löfvin Rosén (C) Kristina Sjöström (S) 

Olof Nilsson (SD) Elisabeth Cima Kvarneke (V) 
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Henrik Yngvesson (M)  

7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till avsikten att först utveckla 

jämställdhetsarbetet med deltagande i länsstyrelsens nätverk och fortsatt 

arbete med teknik och metoder för den könsuppdelade statistiken. 

Reservation 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Mattias Nilsson (S), Kristina 

Sjöström (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 182 Dnr 2018/000215 739 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Stödja äldres 
banktjänster, digitalt i hemmet 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att äldreomsorgen via ett biståndsbeslut ska 

kunna tillhandahålla servicen att bistå äldre med att utföra bankärenden från 

det egna hemmet via mobilt bredband.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 29 januari 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall till kommun-

ledningsutskottets förslag. 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima Kvarnekes 

yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet skulle förutsätta 

tillgång till personliga uppgifter om enskilda människors bankkonton, 

något som särskilt inom äldreomsorgen vore olämpligt av integritetsskäl.  

_____ 
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§ 183 Dnr 2018/000393 310 

Motion av Nina Åkesson Nylander (KD) - Skyltar vid 
gång- och cykelvägen intill Telebacken i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Nina Åkesson Nylander har inkommit med en motion angående att gång- 

och cykelvägen längs med Grövlegatan i Färjestaden behöver stärkas upp 

med kompletterande skyltar ur trafiksäkerhetssynpunkt då parkerande 

besökare till Telebacken vintertid missar den heldragna linje som idag 

markerar gång- och cykelvägen.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 26 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls med hänvisning till att det finns ett behov att stärka upp 

skyltningen längs med Grövlegatan ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

_____ 
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§ 184 Dnr 2018/000430 159 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Inrätta en 
tjänst som konsumentvägledare 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska återinföra en befattning som konsument-

vägledare. Motionären påpekar att vi som konsumenter lätt kan bli vilseledda 

av till exempel telefonförsäljning och olika försäljningsmetoder. Behovet av 

en mer kvalificerad konsumentvägledning inom kommunen är därmed 

påkallat.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 mars 2018. 

Delegationsbeslut, fattat av kommunfullmäktiges ordförande den 14 mars 

2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall till kommun-

ledningsutskottets förslag. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på återremiss för att undersöka om konsument-

vägledning kan ingå i tjänsten budget- och skuldrådgivning, samt att under-

söka hur utvärdering kan ske av upplysningstjänsten Hallå Konsument, med 

instämmande av Elisabeth Cima Kvarneke (V). 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet återremitteras enligt yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. 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.    

_____ 
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§ 185 Dnr 2018/000989 022 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Projekt att 
införa sex timmars arbetsdag inom delar av 
äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige bör besluta att genomföra ett 

treårigt projekt med sex timmars arbetsdag inom vissa delar av äldre-

omsorgen. Projektet föreslås i motionen att genomföras på ett särskilt boende 

och i ett hemtjänstdistrikt.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 juni 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 19 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M) yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima Kvarnekes 

yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till vård- och omsorgsverksamhetens 

handlingsplan för heltidsresan och verksamhetens mål att under 2020 nå 

upp till 100 % heltidsarbetande samt att det för närvarande inte är möjligt 

att klara de ekonomiska konsekvenserna av ett projekt för sex timmars 

arbetsdag.  

_____ 
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§ 186 Dnr 2018/001052 003 

Revidering av Brandskyddspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande brandskyddspolicy antogs av kommunfullmäktige den 

26 februari 2013. Förvaltningen har i samråd med Räddningstjänsten Öland, 

genomfört en aktualitetsprövning och funnit behov av vissa korrigeringar. 

Policydokumentet behöver också ändras något för att stämma med den nya 

politiska organisationen.  

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Öland, Guide till Systematiskt brandskyddsarbete. 

Reviderad Brandskyddspolicy, daterad den 27 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Brandskyddspolicyn antas att gälla från den 1 januari 2019.  

_____ 
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§ 187 Dnr 2018/000353 003 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har haft som uppdrag att tillsammans med sitt 

slutbetänkande, också lämna förslag till reglemente för kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 26 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reglementet för kommunstyrelsen antas.  

_____ 
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§ 188 Dnr 2018/000354 003 

Reglemente för kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har som en del i sitt arbete utarbetat förslag till 

reglementen för de nya nämnder som ska bilda den politiska organisationen 

under kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 15 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reglementet för kultur- och tillväxtnämnden antas.  

_____ 
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§ 189 Dnr 2018/000355 003 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har som en del i sitt arbete utarbetat förslag till 

reglementen för de nya nämnder som ska bilda den politiska organisationen 

under kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat den 18 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden antas.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 190 Dnr 2018/000356 003 

Reglemente för socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har som en del i sitt arbete utarbetat förslag till 

reglementen för de nya nämnder som ska bilda den politiska organisationen 

under kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Reglemente för socialnämnden, daterat den 27 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reglementet för socialnämnden antas.  

_____ 
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§ 191 Dnr 2018/000357 003 

Reglemente för utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har som en del i sitt arbete utarbetat förslag till 

reglementen för de nya nämnder som ska bilda den politiska organisationen 

under kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Reglemente för utbildningsnämnden, daterat den 28 augusti 2018.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reglementet för utbildningsnämnden antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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