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Sammanträdesdatum

2019-05-07

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00—11.40

Beslutande

Matilda Wärenfalk (S), Ordförande
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Henrik Yngvesson (M)
Mattias Nilsson (S)
Per-Olof Johansson (S)
Henriette Koblanck (S)
Ella-Britt Andersson (S)
Johan Ålund (C)

Monika Löfvin Rosén (C)
Ulrik Brandén (M)
Liv Stjärnlöv (M)
Eric Dicksson (KD)
Olof Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Elisabeth Cima Kvarneke (V)
Annika Olsson (C)
Carina Adolfsson Elgestam (S)
Jessica Hellman (SD)

Bengt Johansson, mark och
exploateringschef § 114-115
Ylva Hammarstedt, arkitekt § 114-115
Åsa Bejvall, ekonomichef § 112-113
Andreas Norman, controller § 113
Charlotta Rasmusson, HR/administrativ
chef § 125-126
Rebecka Egfors, kommunikatör § 127

Ann Willsund, kommundirektör
Ann-Charlott Karlsson, sekreterare

Justerare

Mattias Nilsson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga den 10 maj 2019

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 105-129

Ann-Charlott Karlsson
Ordförande

Matilda Wärenfalk
Justerare

Mattias Nilsson
TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Mörbylånga

Underskrift

Ann-Charlott Karlsson

Datum då anslaget tas ned

2019-06-05
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§ 106 Dnr KS 35
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-07

Motion av Ella-Britt Andersson (S ) och Matilda Wärenfalk (S) - Rusta
äldreomsorgen för att hantera värme ............................................... 24
§ 123 Dnr KS 2019/000262

25

Medborgarförslag - Behov av luftkonditionering till äldreboendet
Äppelvägen i Färjestaden ................................................................ 25
§ 124 Dnr KS 2019/000003
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Medborgarförslag - Mörbylånga kommun inför lokalvalutan LÖK
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§ 125 Dnr KS 779
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§ 126 Dnr KS 1005
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§ 127 Dnr KS 780

29
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Kommunstyrelsen

§ 105

2019-05-07

Dnr KS 34

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Mattias Nilsson utses att justera dagens protokoll.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 106

2019-05-07

Dnr KS 35

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 107

2019-05-07

Dnr KS 2019/000020

Meddelanden
Beslutsunderlag
Rapport enligt sammanställning daterad den 29 april 2019.
Uppföljning kommunstyrelsen daterad den 3 maj 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av rapporten daterad den 29 april 2019 och
godkänner densamma.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 108

2019-05-07

Dnr KS 2019/000001

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:21-19:28.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 109

2019-05-07

Dnr KS 2019/000251

Delegering av beslut om eldningsförbud i Mörbylånga
kommun
Sammanfattning av ärendet
Delegering av beslut om eldningsförbud i Mörbylånga kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 24 april 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges delegation på att – efter rekommendation och i
samråd med Räddningstjänsten Öland, besluta i frågor rörande tillfälligt
eldningsförbud inom kommunen. När kommundirektören inte tjänstgör
eller har förhinder av andra skäl övertas beslutsrätten automatiskt av
kommundirektörens ställföreträdare.
2. Kommunstyrelsens delegeringsordning kompletteras med en ny punkt
avseende beslut om att införa eller upphäva ett eldningsförbud inom
kommunen.
_____

Expedieras till:
Räddningstjänsten Öland
Verksamhetsstöd - Kommunkansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 110

2019-05-07

Dnr KS 2019/000108

Remiss - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
SOU 201874
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun har erbjudits möjlighet att komma med remissvar på
regeringens utredning av översyn av kostnadsutjämningen.
Beslutsunderlag
Utredning SOU 201874.
Yttrande daterad den 17 april 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 april 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande daterat den 17 april 2019 antas som sitt eget.
_____

Expedieras till:
fi.remissvar@regeringskansliet.se (Wordformat)
fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se (Wordformat)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 111

2019-05-07

Dnr KS 2019/000133

Policy för tobaksfri arbetstid och arbetsplats
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens förslag till policydokument för tobaksfri arbetstid och
arbetsplats återremitterades av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 5
mars. Dokumentet har därefter anpassats till de synpunkter som låg bakom
beslutet om en återremiss.
Beslutsunderlag
Policy för tobaksfri arbetstid, antagen den 13 april 2010.
Kommunstyrelsens beslut daterat den 5 mars 2019, § 63.
Policy för tobaksfri arbetstid och arbetsplats, daterad den 16 april 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 april 2019.
Förslag till beslut på mötet
Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg - Uppföljning av efterlevnad av policyn ska göras under 2021 med
särskilt fokus på vård och omsorg.
Beslutsgång
Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt förvaltningens
förslag med Anna-Kajsa Arnessons tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrdokumentet ”Mörbylånga kommun – Tobaksfri arbetstid”, antagen
av kommunstyrelsen den 13 april 2010 § 37 och ändrad 2012, upphävs.
2. Policyn för tobaksfri arbetstid och arbetsplats antas att gälla från den
1 juni 2019.
3. Förvaltningen ges uppdraget att fortsätta att utveckla informationsstimulans- och stödåtgärder för de som väljer att avstå från tobak och
tobaksliknande produkter.
4. Uppföljning av efterlevnad av policyn ska göras under 2021 med särskilt
fokus på vård och omsorg.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Ledningsgruppen
Folkhälsosamordnaren
Verksamhetsstöd - Kommunkansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dokumentansvarig
Jonas Jansson, 0485-471 25
jonas.jansson@morbylanga.se
Handbok

1(3)

Datum

Dnr

2019-04-16

KS 2019/000133

Beslutande

Beteckning

Kommunstyrelsen § 111
2019-05-07
Giltighetstid

Aktualitetsprövning/revidering senast

2019-06-01 – 2022-12-31

2021

Dokumentkategori

Dokumentkoppling

Policy för tobaksfri arbetstid och
arbetsplats

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2019-04-16

KS 2019/000133

2(3)

Bakgrund
I den så kallade ANDT-strategin (Alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken 2016-2020), står regeringen bakom målet om att nå ett rökfritt Sverige år 2025. Det finns ett flertal tobaksprodukter men rökning är
den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig död.
De insatser som kan göras regionalt och lokalt beträffande opinionsbildning
och förebyggande åtgärder är en viktig del i strategins förutsättningar att
kunna leda till att målen uppnås. Mörbylånga kommuns ambition är därför
att alla barn och ungdomar, medarbetare, förtroendevalda och besökare inte
ska utsättas för den typen av förebyggbara hälsorisker som bruk av tobaksprodukter utgör.
Lagstiftning
Regeringens nya lagförslag om tobak och liknande produkter innebär en
betydande skärpning i förhållande till nuvarande regelverk. Enligt dagens
tobakslag finns bestämmelser om begränsning av rökning i vissa lokaler och
utrymmen, på vissa områden utomhus samt om en rökfri arbetsmiljö. Redan
dessa bestämmelser lägger ett stort hälsoförebyggande ansvar på varje
arbetsgivare, ett ansvar som alltså kommer att skärpas ytterligare.
Tobak och liknande produkter
Med tobak menas en produkt som innehåller tobak och som är avsedd att
rökas, snusas, sugas på eller tuggas. Exempel på tobaksprodukter är
cigaretter, cigarrer, e-cigaretter, cigariller, pip- och rulltobak, snus,
tuggtobak, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipor.
Avsiktsförklaring
Mörbylånga kommun ska delta och medverka aktivt i arbetet med att minska
bruket av tobaksprodukter i vårt samhälle. Det är vår avsikt att alltid kunna
framstå som en attraktiv arbetsgivare vilket också innebär att vi på olika sätt
måste värna den goda arbetsmiljön för alla. Genom att arbeta för en tobaksfri
arbetsplats vill vi försäkra oss om att barn och ungdomar, vård- och
omsorgstagare, medarbetare, förtroendevalda och besökare inte utsätts för
hälsorisker eller obehag relaterade till olika tobaksprodukter.
Som arbetsgivare ska kommunen arbeta för att bevara och förbättra hälsan
hos medarbetarna, både genom att åstadkomma en tobaksfri arbetsplats men
också genom att ge förutsättningar till ett minskat bruk av tobaksprodukter.
För medarbetaren ska det vara enkelt att fatta beslutet att avstå tobaksbruk.
Det är möjligt att använda friskvårdsbidraget till rökavvänjningsprodukter
samt att vända sig till sin hälsocentral som erbjuder stöd vid tobaksavvänjning.
Kommunens långsiktiga mål är att samtliga medarbetare och förtroendevalda
ska vara tobaksfria och att ingen som arbetar på eller besöker någon av
kommunens arbetsplatser eller andra inrättningar ska behöva utsättas för
passiv rökning.
Riktlinjer
Det är inte förbjudet att vara rökare och anställd i Mörbylånga kommun. Det
är däremot inte tillåtet att röka på arbetstid.

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2019-04-16

KS 2019/000133

3(3)

Arbetstiden ska för allas bästa vara rökfri. Med rökning avses här också bruk
av e-cigaretter. Arbetstid är all faktisk arbetstid inklusive övertid och pauser,
undantaget lunchuppehållet.
Det är också arbetsgivarens ambition att vi av hänsyn till varandra, besökare
och gäster, ska hålla all mötestid helt tobaksfri, Under all mötestid och i all
kontakt med skolelever, barn och ungdomar, klienter och vårdtagare ska
kommunens medarbetare och förtroendevalda vara helt tobaksfria, det vill
säga fria även från snus eller snusliknande produkter.
Brukare och andra som använder kommunens tjänster ska inte behöva
utsättas för rök eller röklukt i mötet med kommunens anställda. Det är därför
inte tillåtet att röka i arbetskläder. För de medarbetare som har
måltidsuppehåll gäller reglerna för arbetstiden som ska vara rökfri.
Ingen medborgare eller anställd i kommunen ska ofrivilligt behöva utsättas
för passiv rökning utanför kommunens lokaler och fastigheter. Det är därför
inte tillåtet att röka i direkt anslutning till en byggnad eller lokal, till exempel
utanför entréer.
Ansvarsfrågor
Vi har alla ett ansvar för vår egen hälsa och för att vi bidrar till en god
arbetsmiljö.
Det ingår i varje chefs ansvar att förankra detta policydokument hos medarbetarna och använda det som ett diskussionsunderlag vid till exempel
arbetsplatsträffar. Chefen ansvarar för att alla blir informerade om vad
arbetsgivarens ställningstaganden innebär. Det är särskilt viktigt att prata om
detta i samband med nyrekrytering.
I medarbetarsamtalet ska chefen ta upp hälsofrågor där också bruket av
tobaksprodukter är en del. Särskilt viktigt är att under medarbetarsamtalet
informera om den information och det riktade stöd som arbetsgivaren
tillhandahåller för den som vill sluta röka eller snusa.
När arbete utförs i en enskild brukares hem kan arbetsgivaren inte garantera
en tobaksfri arbetsmiljö eftersom lagstiftningen inte förbjuder enskilda att
använda tobaksprodukter i det egna hemmet. Om sådan problematik ändå
uppstår ska den hanteras som en arbetsmiljöfråga och lösas på bästa möjliga
sätt med hänsyn taget till de specifika förutsättningarna i varje enskilt fall.
Mot bakgrund av målet om en arbetstid fri från störningar relaterade till
tobaksprodukter, har arbetsgivaren alltid ett stort ansvar för att finna
lösningar som alla kan respektera.
Denna policy med riktlinjer för tobaksfri arbetstid och arbetsplats ingår i
kommunens samling av övergripande styrdokument. Styrdokument är
interna regler som alla har en skyldighet att följa och respektera.
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Kommunstyrelsen

§ 112

2019-05-07

Dnr KS 2019/000165

Revisionsrapport - Uppföljning av "Granskning av
upphandling och inköp"
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Mörbylånga kommun har gjort en uppföljande granskning av
upphandling och inköp. Revisorerna emotser kommunstyrelsens svar på
rapportens bedömningar.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Uppföljning av granskning av upphandling och inköp”.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2019.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningens förslag till svar antas som sitt eget.
_____

Expedieras till:
Revisorerna
För kännedom:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 113

2019-05-07

Dnr KS 2019/000188

Ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos
för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända
förutsättningar.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning efter mars 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad 15 april 2019.
Förslag till beslut på mötet
Matilda Wärenfalk (S) yrkar på följande förslag - Informationen om den
ekonomiska prognosen efter mars godkänns. I delårsrapporten efter april
förväntas de nämnder som prognostiserar ett underskott att redovisa vilka
åtgärder som är möjliga att vidta för att nå en budget i balans.
Beslutsgång
Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt eget yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen om den ekonomiska prognosen efter mars godkänns.
2. I delårsrapporten efter april förväntas de nämnder som prognostiserar ett
underskott att redovisa vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att nå
en budget i balans.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur och tillväxtnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 114

2019-05-07

Dnr KS 2019/000263

Exploateringsavtal - Isgärde 6:17
Sammanfattning av ärendet
Exploateringen avser 6 villatomter i Isgärde. Exploateringsavtalet ska
godkännas och undertecknas av båda parter innan ny ”Detaljplan för del av
Isgärde 6:17 med flera, Ottos väg, Mörbylånga kommun” antas av
kommunen.
Beslutsunderlag
Exploateringsavtal, daterat den 28 mars 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 mars 2019.
Kultur och tillväxtnämndens § 53 med förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut
1. Exploateringsavtalet godkänns.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalet.
_____

Expedieras till:
Jonas Börjesson och Maya Börjesson, Isgärde Bygata 20 A,
386 95 Färjestaden
Mark och exploatering
För kännedom:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 115

2019-05-07

Dnr KS 2019/000266

Antagande av detaljplan - Del av Isgärde 6.17, Ottos
väg
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planläggning för Isgärde 6:17 inkom den 28 maj 2014.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder som i
skala, placering och utformning anpassas till området skogskaraktär.
Planområdet är beläget vid byn Isgärde i nordvästra delen av Mörbylånga
kommun. Området avgränsas i norr av väg 964 och i väster av Ottos väg.
Planområdet omfattar cirka 1 hektar mark.
En checklista, daterad den 18 maj 2017 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat den 26 oktober 2017 bedöms inte planens
genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte
behöver upprättas.
Den 16 september 2014, § 181, beslutade kommunstyrelsen att ställa sig
positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med
normal planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 maj 2017, § 72, godkänna de
18 maj 2017 daterade handlingarna för samråd.
Planförslaget har varit på samråd från den 5 juni 2017 till den 3 juli 2017
med samrådsmöte den 21 juni 2017.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2017, § 142, godkänna den 26 oktober 2017 daterade samrådsredogörelsen över inkomna
synpunkter som sin egen och att handlingarna, daterade den 26 oktober
2017, skickas på granskning.
Planförslaget har varit på granskning från den 12 november 2017 till den
11 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2018.
Granskningsutlåtande, daterad den 18 oktober 2018.
Plankarta, daterad den 18 oktober 2018.
Illustration, daterad den 18 oktober 2018.
Planbeskrivning, daterad den 18 oktober 2018.
Beslut miljöbedömning, daterat den 26 oktober 2017.
Miljö och byggnadsnämndens § 168/2018 med förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2019-05-07

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterad den 18 oktober
2018 godkänns som sin egen.
2. Planförslaget daterat 18 oktober 2018 antas i enlighet med Plan- och
bygglagen (PBL) 5 kap 27 §.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 116

2019-05-07

Dnr KS 2019/000248

Revidering avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Inom ramen för den kommunala hjälpmedelssamverkan (KHS) i Kalmar län,
samverkar länets kommuner i en gemensam hjälpmedelsnämnd. Verksamheten avser rehabilitering och försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. Vissa förändringar har nu genomförts i avtalet, reglementet samt
verksamhetsbeskrivningen och överlämnats till de samverkande
kommunerna för antagande.
Beslutsunderlag
Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län, protokollsutdrag § 14,
daterat den 27 mars 2019.
Mail angående överlämnande till medlemskommunerna, daterat den 12 april
klockan 15.29.
Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet.
Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan
kommunerna i Kalmar län.
Verksamhetsbeskrivning för gemensam hjälpmedelsverksamhet mellan
kommunerna i Kalmar län.
Tjänsteskrivelse, daterad den 24 april 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anta de föreslagna förändringarna i avtalet om hjälpmedelssamverkan i
Kalmar län samt i hjälpmedelsnämndens reglemente och
verksamhetsbeskrivning.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2019-05-07

Dnr KS 2019/000110

Riktlinjer för representation
Sammanfattning av ärendet
Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn ”Representationspolicy för
Mörbylånga kommun”. Dokumentet grundar sig på gällande lagstiftning och
Skatteverkets tolkningar av dessa samt kommunens specifika regler och
fastställda beloppsgränser.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för representation.
Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjer för representation antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/000243

Samordningsförbundet - Årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2018
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Kalmar län är ett kommunalförbund där samtliga
Kalmar läns kommuner tillsammans med Landstinget i Kalmar län,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bedriver finansiell samordning
inom rehabiliteringsområdet. Förbundsmedlemmarna ska pröva om
årsredovisningen godkänns och om styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse med revisionsrapport från sakkunnigt biträde.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet i Kalmar län
godkänns.
2. Förbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/000207

Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2018
Sammanfattning av ärendet
Ölands kommunalförbund är ett kommunalförbund vars medlemmar är
Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Förbundet bedrivs genom
förbundsdirektionen varmed årsredovisningen behöver godkännas av
medlemskommunernas kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018.
Verksamhetsberättelse 2018.
Förbundsdirektionens protokoll.
Revisionsberättelse med revisionsrapport.
Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Årsredovisning 2018 för Ölands kommunalförbund godkänns.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/000225

Kalmarsundsregionens Renhållare – Årsredovisning
samt revisionsberättelse 2018
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunala redovisningslagen ska medlemskommunerna i ett
kommunförbund godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen. Mörbylånga kommun har överfört sin avfallshantering till Kalmarsundsregionens Renhållare varmed årsredovisningen
behöver godkännas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Missiv
Förbundsdirektionens protokoll.
Årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse.
Revisionsrapport från sakkunnigt biträde.
Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Årsredovisningen 2018 för Kalmarsundsregionens Renhållare godkänns.
2. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 121

2019-05-07

Dnr KS 2019/000176

Remiss - Handlingsprogram för Räddningstjänsten
Öland om skydd mot olyckor
Sammanfattning av ärendet
För varje ny mandatperiod ska kommunerna ta fram ett handlingsprogram
som beskriver räddningstjänstens skadeförebyggande arbete och operativa
förmåga om en olycka inträffar. Förbundsdirektionen i Ölands Kommunalförbund antar efter ett remissförfarande, handlingsprogrammet för den
gemensamma räddningstjänst som ligger i kommunalförbundet.
Beslutsunderlag
Remissförfrågan, daterad den 13 mars 2019.
Handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland med bilagor.
Yttrande, daterat den 24 april 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 26 april 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslaget till handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland tillstyrks.
2. Kommunen ser gärna ett utökat samarbete med andra räddningstjänster,
framförallt Kalmar, för att säkerställa behovet av de smala
specialistkompetenserna inom verksamheten.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-05-07

Dnr KS 2019/000261

Motion av Ella-Britt Andersson (S ) och Matilda
Wärenfalk (S) - Rusta äldreomsorgen för att hantera
värme
Sammanfattning av ärendet
Den gångna sommaren har varit extrem i flera avseenden. Värme, torka och
vattenbrist har slagit hårt mot flera delar av vårt samhälle. På många av
kommunens boenden för äldre har temperaturen varit hög och luftkonditionering och fläktar har saknats. Det är kommunens ansvar att se till att
äldreomsorgen är rustad för att hantera värmebölja. Inför kommande år
måste Mörbylånga kommun höja beredskapen och stå bättre rustad om en
liknande situation skulle uppkomma. Vi föreslår därför:
• att kommunen analyserar och utvärderar hur äldreomsorgen hanterade
sommarens värmebölja,
• att kommunen inventerar och kompletterar sitt förråd av fläktar, portabel
luftkonditionering eller annan utrustning som kan vara nödvändig.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 20 augusti 2018.
Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterat den 21 augusti 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019.
Socialnämndens § 57 med förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att förvaltningen får i uppdrag att
utreda kostnaden för att sätta in enskilda kylaggregat i strategiskt
placerade gemensamma lokaler på alla boenden (även gruppbostad).
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-05-07

Dnr KS 2019/000262

Medborgarförslag - Behov av luftkonditionering till
äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden
Sammanfattning av ärendet
Ann-Christine Eriksson har reagerat på de gamlas situation på Äppelvägens
särskilda boende under värmeböljan i somras. Hon har därför lämnat in ett
förslag på att man kanske kan bygga om det befintliga ventilationssystemet
så att det även kan kyla.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 6 augusti 2018.
Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 augusti 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019.
Socialnämndens § 58 med förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till förvaltningens fortsatta
uppdrag att utreda i vilka lokaler man kan placera enskilda kylaggregat i
verksamheten.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-05-07

Dnr KS 2019/000003

Medborgarförslag - Mörbylånga kommun inför
lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor)
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framförs att kommunen ska införa en lokal valuta,
benämnd ”Lokala Ölandskronor”, LÖK. Kommunkontoret ska enligt
medborgarförslaget ha det administrativa ansvaret för att hantera valutan.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 2 januari 2019.
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari, § 11.
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen enligt
kommunallagen inte har befogenhet att ge ut pengar eller andra valutor.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 779

HR/Personal
Charlotta Rasmusson, HR/administrativ chef informerade om totalt antal
nyanställda perioden januari-april 2019 är 52 stycken. För april 2019 är det
8 stycken.
Nyanställda

Naja Magnusson, VA-utredare presenterade sig för kommunstyrelsen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-05-07

Dnr KS 1005

Kris och säkerhet
Charlotta Rasmusson, HR/administrativ chef informerade om risk och
säkerhet.
Ny säkerhetsskyddslag har kommit och som trädde i kraft den 1 april 2019.
Krisberedskapsvecka pågår, den 6-12 maj 2019 med fokus på hemberedskap.
Utbildning om totalförsvar och civilt försvar den 29 maj 2019 på Hotell
Skansen för kommunstyrelsens ledamöter.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 780

Kommunikation
Rebecka Egfors, kommunikatör informerade om det mycket lyckade
projektet Mer digital där 300 personer över 65 år har deltagit för att lära sig
mer och inspireras av digitala tjänster och verktyg. Till sin hjälp har de haft
medarbetare från Mörbylånga kommun och elever från årskurs nio på
Skansenskolan. Hon visade även en tre minuter film från en utbildningsdag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 781

Hållbar utveckling
Ann Willsund, kommundirektör informerade om:
Den 24 maj 2019 kommer en workshop att genomföras för Agenda arbetet
2030.
Rekrytering pågår till tjänsterna hållbarhetsstrateg och miljöstrateg.
Elvira Laneborg kommer att jobba 10 % i kommunen fram till årsskiftet för
uppföljning av biogasmack i Färjestaden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 782

Kommundirektören
Ann Willsund informerade om
Eketorps borg

Den 6 maj anställdes sex säsongsarbetare.
Borgen kommer att öppnas den 11 maj 2019 och invigning kommer att vara
den 6 juni 2019 med nationaldagsfirande.
Café kommer att finnas i anslutning till borgen. Avtal kommer att skrivas
med Fågel Blå.
Sydöland

Vi kommer att söka projektpengar för Sydöland där även världsarvet och
Cementa kommer att vara med.
Förvaltningsorganisationen

Från och med den 1 juni 2019 kommer förändringar i organisationen att vara
HR och lön blir egen verksamhet, servicecenter kommer att tillhöra
kommunikation.
Vattenförsörjning

Tematiskt tillägg till översiktsplanen har påbörjats. Tidsplan håller på att tas
fram.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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