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§ 94 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Agneta Stjärnlöf utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 95 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet. 

_____ 

 

 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.30 – 12.30 
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§ 96 Dnr 1186/9 - 

Ekonomisk rapport 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Gidö, tf ekonomichef redovisade budgetuppföljning som även delades 

ut till samtliga närvarande. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapporteringen läggs till handlingarna. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 97 Dnr 7817 - 

Kvartalsuppföljning per den 31 mars 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska uppföljningsrapporter 

lämnas till kommunstyrelsen tre gånger årligen förutom årsredovisningen. 

Uppföljningstidpunkter är fastställda till 31 mars, 30 juni (tillika delårs-

rapport) samt 30 september. 

Jenny Gidö, tf ekonomichef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kvartalsuppföljning den 23 april 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna kvartalsuppföljningen. 

Protokollsanteckning 

Inför KF:s  nästa sammanträde önskar vi en redovisning av hur sjuktalen 

fördelar sig bland personalen inom Barnomsorg/Skola/Vård/Omsorg vad 

gäller korttidssjukskrivningar, långtidssjukskrivningar, rehabiliterings-

insatser. Vi önskar också en belysning av om det är vissa arbetsplatser som 

har flera sjukskrivningar än andra. 

Från Margaretha Lööf-Johanson (S), Bength Andersson (S), Matilda 

Wärenfalk (S), Ulf Magnusson (S), Elisabeth Cima-Kvarneke (V), Anne 

Wilks (MP), Eva Öberg (MP) och Charlotte Barvestad (ÖP). 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Personal 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

M-verksamheten 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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§ 98 Dnr 1168/3 - 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med 
personliga ombud 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ansöker hos Länsstyrelsen om statsbidrag för 

verksamhet med personliga ombud.  

Beslutsunderlag 

Ansökan daterad den 9 april 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ansökan och översända densamma till Länsstyrelsen i Kalmar 

län. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 

För kännedom: 

Jonas Jansson 
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§ 99 Dnr 2014/000243 -253 

Försäljning av fastigheten Bromsen 1 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen säljer fastigheten Bromsen 1 till Salman Investments AB, 

Kalmar för exploatering av bostäder. 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt daterat den 10 april 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontrakt daterat den 10 april 2014 godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Salman Investments AB, Hussam Salman, Skeppsgossevägen 14, 393 59 

Kalmar 

Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi  

För kännedom: 
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§ 100 Dnr 2014/000184 -261 

Lägenhetsarrende - Granuddens badplats 

Sammanfattning av ärendet 

Anders och Sofie Bemervik, Talluddens Stugor AB önskar arrendera 

badplatsen Granudden med start år 2014. 

Beslutsunderlag 

Arrendeavtal daterat den 9 april 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna arrendeavtal daterat den 9 april 2014. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar arrendeavtalet. 

3. Uppdra till förvaltningen att fortsätta diskussionen med arrendatorerna 

för en eventuell utveckling av badplatsen Granudden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anders och Sofi Bemervik 

Förvaltningen 

Avtalsregister 

För kännedom: 
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§ 101 Dnr 2014/000228 -028 

Personalförmån 

Sammanfattning av ärendet 

För att öka attraktionsvärdet som arbetsgivare vill vi skapa möjlighet att byta 

semesterdagstillägg mot extra semesterdagar för våra medarbetare i 

Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 9 april 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bifalla förslaget. 

2. Uppdra till förvaltningen att ta fram tydliga riktlinjer gällande förmånen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd - Personal 

För kännedom: 

Verksamhetsstöd – Kansli (Bevakning) 
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§ 102 Dnr 2014/000256 -040 

Internkontrollplan för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2014-2015 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2014-2015 upprättad den 22 april 

2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 

2014-2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Berörda 

För kännedom: 
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§ 103 Dnr 2013/000948 -816 

Svar - Medborgarförslag - Jag skulle vilja att Fritids-
gården Lågan är kvar i gamla brandstationen i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Ebba Lindbäck har lämnat förslag om att fritidsgården Lågan i Färjestaden 

ska få finnas kvar i nuvarande lokal i gamla brandstationen. Med motivering 

att lokalen idag har ett läge som innebär nära till allt, både affärer, bibliotek 

och skola. Vidare beskrivs lokalen som en mysig plats att vistas på. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 17 december 2013. 

Kommunfullmäktige § 6/2014. 

Tjänsteskrivelse den 24 april 2014. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 5 maj 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Nina Åkesson-Nylander (KD) och Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar på att 

punkt 1. i utskottets förslag tas bort och punkt 2. behålls med tillskrivning; 

och därmed anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsens beslutar enligt Nina Åkesson-Nylanders mfl yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att lämna en muntlig återkoppling om 

pågående förändringsarbete till Ebba Lindbäck och därmed anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 

_____ 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten fvb till Ebba Lindbäck 
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§ 104 Dnr 2014/000181 -606 

Ansökan om att få hemundervisning under läsåret 
2014/2015 

Sammanfattning av ärendet 

X och X X har ansökt om hemundervisning läsåret 2014/2015 för sina 

flickor födda 2005 (X) respektive 2007 (X).  

Ann Willsund, sektionschef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ansökan den 24 mars 2014. 

Tjänsteskrivelse den 23 april 2014. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 5 maj 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Nina Åkesson-Nylander (KD) yrkar avslag på barn- och ungdomsutskottets 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå ansökan om hemundervisning läsåret 2014/2015 för X X och X X 

eftersom det saknas synnerliga skäl för hemundervisning, eller som det 

står i Skollagen 24 kap 23 §; annat sätt att fullgöra skolplikten. 

Protokollsanteckning 

Från Nina Åkesson-Nylander (KD). 

_____ 

 

Expedieras till: 

X 

Verksamhetsområdeschef – Barn och utbildning 

Sektionschef - M-verksamheten 



 

 

 

Protokollsanteckning - Ansökan om hemundervisning -

 Kommunstyrelsen 140513 
 

Skollagens mer restriktiva förhållningssätt till hemundervisning styrs sedan 1 juli 

2011 av formuleringen ”om det finns synnerliga skäl”. Jag har sedan dess åberopat 

likadana skäl till förmån för hemundervisning. Barn är inte stöpta i samma form och 

ingen familj är den andra lik. Varje enskild familj har således sina ”synnerliga 

skäl” varför man ansöker om hemundervisning. 

 

Jag svårt att förstå skollagens och således även kommunernas acceptans att familjer till 

barn som deltar i en filminspelning betraktas enl skollagen äga synnerliga skäl till 

hemundervisning. Familjer med skådespelande barn står således högre än övriga 

familjer enl skollagen.  

 

Socialisering, att lära sig sociala färdigheter, är ett begrepp som gärna används i ärenden 

som föreslås avslag till hemundervisning. Det är att generalisera familjer som ansöker 

om hemundervisning genom att de automatiskt uppfattas ge sina barn avsevärt mindre 

möjligheter till social kontakt med jämnåriga än barn som får skolundervisning. 

 

Jag saknar i tjänstemannaskrivelsen att aktuell familj tidigare, innan skollagens 

restriktiva förhållningssätt, har fått beviljad hemundervisning. Det redovisas endast att 

paret tidigare har fått avslag på sin ansökan, vilket inte är helt korrekt bakåt i tiden. 

Även om skollagen nu har sin restriktiva syn genom "synnerliga skäl" så vore det 

klädsamt om skrivelsen visar hela bilden, dvs att familjen tidigare har ansökt om 

hemundervisning och fått den beviljat av kommunen som har haft insyn i 

verksamheten.  

 

Att beakta är också FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 26:3), där 

det går att utläsa: ”Rätten att välja den undervisning som ges åt barnen, tillkommer i 

främsta rummet deras föräldrar".  

 

 

 

Nina Åkesson Nylander (KD)  

Ledamot Kommunstyrelsen  
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§ 105 Dnr 2013/000117 -214 

Isgärde 4:4 - Ansökan om planändring. Godkännande 
av samrådshandlingar. Sökanden Atina Enterprices AB 
(Dnr 12-1345) 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för fastigheterna Isgärde 4:4, 4:11, 4:29 och 4:34 

inkom 2012-12-11 med avsikten att ändra ändamål från barnkoloni till 

bostadsändamål och näringsverksamhet såsom pensionat/hotell.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 15 april 2014 

Planbeskrivning, upprättad den 2014-05-13 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2014-05-13 

Checklista miljöbedömning, upprättad 2014-05-13 

Checklista för sociala konsekvenser, upprättad 2014-05-13 

Aktuell grundkarta 

Aktuell fastighetsförteckning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 29 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. De 2014-05-13 upprättade handlingar godkänns för samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Atina Enterprices AB Anita Rothschild Törnrosvägen 1 181 61 Lidingö 

Plan- och byggverksamheten 

För kännedom: 
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§ 106 Dnr 2014/000286 -700 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda 

beslut (gynnande beslut som inte har verkställts under tre månader) till 

ansvarig nämnd. Rapport skickas även till Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 25 april 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i tjänsteskrivelsen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lillemo Bennsäter 

För kännedom: 
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§ 107 Dnr 2014/000009 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsutskottets protokoll den 17 april 2014. 

Kommunledningsutskottets protokoll den 24 april 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 24 mars 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll den 29 april 2014. 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 14:31 till och med nr 14:36. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 108 Dnr 782 - 

Meddelanden och information 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 7 maj 2014. 

KLT 

Conny Karlsson, KLT presenterade olika delar i KLT:s uppdrag såsom 

närtrafik. Information om närtrafik kommer att delas ut till samtliga hushåll 

som även innefattar sommarboende i juni 2014. 

Trafikupphandling 2017, samverkan KLT och kommunerna. 

Mål 2020 är fossilbränslefritt i länet. 

_____ 
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§ 109 Dnr 1187/3 - 

Ny överenskommelse gällande asylplatser för ensam-
kommande barn 

Sammanfattning av ärendet 

Idag har Mörbylånga kommun en överenskommelse med Migrationsverket 

för fyra ensamkommande asylsökande vilket inte är i paritet med det 

fördelningstal som Mörbylånga kommun erhållit från Länsstyrelsen. 

Fördelningstalet beräknas utifrån antalet medborgare och antalet mottagna 

vuxna. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Överenskommelse om asylplatser. 

Tjänsteskrivelse den 5 maj 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Teckna nytt avtal med Länsstyrelsen utifrån framtaget förslag gällande 

sex platser för asylsökande ensamkommande barn. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar överenskommelsen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 110 Dnr 2014/000012 -133 

Asylboende för ensamkommande barn 

Förvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen, § 4/14, § 5/14 och § 6/14 

att utreda hur boendeplatser ska lösas så att det är möjligt att klara ytterligare 

asylplatser i kommunen. 

Ann-Katrin Ståhl föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 4/14, § 5/14 och § 6/14. 

Mörbylånga Bostads AB:s alternativa lösningar, den 11 mars 2014. 

Tjänsteskrivelse den 2 april 2014. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag den 7 april 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Asylboende inrättas för ensamkommande barn under 18 år med sju 

platser med placering vid Torget i Mörbylånga. 

2. För innevarande år ryms pengarna inom verksamhetens budget. 

3. För kommande år inarbetas kostnaderna i budgeten.  

_____ 
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§ 111 Dnr 2013/000837 -130 

Ökat mottagande av nyanlända 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram ett förslag till ett regionalt 

program, en integrationsstrategi för hela Kalmar län. Det finns för 

närvarande en brist på anvisningsbara platser i landet. 

Länsstyrelsen föreslår att Mörbylånga kommun ökar sitt mottagande och åtar 

sig att ställa 50 platser till förfogande jämfört med dagens 20 platser. Av de 

50 platserna ska 30 vara anvisningsbara.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 206/131217. 

Tjänsteskrivelse den 28 mars 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 30 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Öka mottagningen av nyanlända till 25 personer per år varav 15 ska vara 

anvisningsbara.  

_____ 
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§ 112 Dnr 1168/2 - 

Mål för Mörbylånga kommun 2015-2017 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen fastställde under 2011 Vision 2025. För att kunna förverkliga 

visionerna och för att kunna styra verksamhet åt rätt håll behövs mål på olika 

nivåer med kopplade aktiviteter. Målen ska vara tydliga och kunna följas upp 

genom mätning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens presidiums skrivelse daterad den 16 april 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Günter Ruchatz (M) yrkar på att byta ut ordet biogas mot förnybara 

energikällor. 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar på tillägg under rubriken Natur, kultur 

och turism, Mål - Vi samarbetar/samverkar mellan kultur, skola och 

äldreomsorg samt med andra parter. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två yrkandena var för sig och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandena. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. I måldokumentet byts ordet biogas ut mot förnybara energikällor. 

2. I måldokumentet gör tillägg under rubriken Natur, kultur och turism, 

Mål - Vi samarbetar/samverkar mellan kultur, skola och äldreomsorg 

samt med andra parter. 

3. Målen för Mörbylånga kommun år 2015-2017 fastställs enligt förslag. 

4. Uppdra till förvaltningen att, utifrån fastställda mål, ta fram förslag till 

mått för beslutade mål. 

5. Uppdra åt förvaltningen att fram mål och mått på respektive 

organisatorisk nivå i verksamheten. 

_____ 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (36) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-05-13  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (36) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-05-13  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2014/000245 -730 

Reviderat avtal om gemensam nämnd för hjälpmedels-
verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

11 av länets kommuner har en gemensam hjälpmedelsnämnd. Nu har Torsås 

kommun också ansökt om inträde. 

Beslutsunderlag 

Hjälpmedelsnämndens förslag till ändrat avtal. 

Tjänsteskrivelse den 17 april 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar avtalet. 

_____ 
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§ 114 Dnr 2012/000245 -771 

Svar - Motion av Margareta Lööf Johansson (S)- Öppna 
distrikssköterskemottagningen i Degerhamn  

Sammanfattning av ärendet 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att öppna 

distriktssköterskemottagningen i Degerhamn genom 

- Att landstinget upplåter på nytt de lokaler de redan betalar hyra för till 

distriktssköterskemottagning under den tid hyresavtalet löper (2014).  

- Att kommunen beslutar om att en hemsjukvårdssjuksköterska får i uppdrag 

att bemanna mottagningen en halv dag varje vecka för sjukvårdsuppgifter 

av den typ som bedrevs vid den gamla distriktssköterskemottagningen.  

Beslutsunderlag 

Motion den 19 april 2012. 

Kommunfullmäktige § 137/120926. 

Tjänsteskrivelse den 22 april 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 30 april 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) och Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar på 

återremiss för att undersöka om det finns möjligheter för samverkan. 

Nina Åkesson-Nylander (KD) yrkar avslag på motionen då Landstinget är 

huvudman. 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) och Hans Sabelström (C) yrkar avslag enligt 

utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet återremitteras. 
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Omröstningsresultat 

9 Ja-röster och 5 Nej-röster 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till att uppgifterna som beskrivs ovan 

tillkommer annan huvudman.  

Reservationer 

Margaretha Lööf-Johanson (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Ärendet är inte färdigberett och saknar handlingar från beslutsprocessen. 

KF beslöt att återremmitera ärendet för ytterligare beredning 20120926. 

Protokollsanteckningen är inte bilagd. 

Det finns heller ingen anteckning från Vård och Omsorgsutskottet om hur 

man behandlat ärendet. 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) och Eva Öberg (MP) reserverar sig mot 

beslutet. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M) Jeanette Lindh (KD) X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP) Eva Öberg (MP)  X  

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Ulf Magnusson (S)  -- -- -- 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   

  9 5 -- 
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§ 115 Dnr 2012/000495 -730 

Svar - Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Avbryt införandet av LOV 
(Lagen om valfrihet i vården) 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska avbryta införandet av 

LOV (Lagen om valfrihet) på grund av de kostnader som presenterats för 

arbetet med LOV.  

Beslutsunderlag 

Motion den 19 september 2012. 

Kommunfullmäktige § 153/121031. 

Tjänsteskrivelse den 22 april 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 30 april 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima-Kvarnekes 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med motiveringen att medlen som avsatts för införandet 

av LOV just använts för att kvalitetssäkra och utveckla hemtjänsten 

inom kommunen, vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda LOV 

till kommuninvånarna. 

_____ 
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§ 116 Dnr 2013/000285 -738 

Svar – Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Byggande av bostäder för äldre 
i kommunens mindre samhällen 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna beskriver i sitt förslag att kommunen ska inventera behovet av 

lokalt boende för äldre över 80 år samt för andra personer med 

funktionsnedsättning.  

Frågan skulle kunna ställas till äldre i samband med uppsökande verksamhet 

för personer över 80 år. 

Hur behovet ska kunna täckas upp framgår inte av motionärernas skrivelse.  

Beslutsunderlag 

Motion den 2 april 2013. 

Kommunfullmäktige § 44/130423. 

Tjänsteskrivelse den 22 april 2014.  

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 30 april 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima-Kvarnekes 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen.  

_____ 
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§ 117 Dnr 2013/000086 -029 

Svar - Motion av Claus Zaar (SD ) - Unga-jobb och 
ferieskola sommaren 2013 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären beskriver i sin motion hur fler ungdomar i åldern 16-17 år ska få 

möjligheter till sommararbete samt att de som så önskar ska kunna erbjudas 

ferieskola. Zaar hänvisar till ett upplägg med samarbete mellan Linné-

universitetet, arbetsförmedling samt Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Motion den 31 januari 2013. 

Kommunfullmäktige § 13/130226. 

Tjänsteskrivelse den 22 april 2014. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 5 maj 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Eva Öberg (MP) yrkar på att motionen anses vara besvarad istället för 

avslag. 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar enligt utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Eva Öbergs yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till att ungdomar erbjuds sommararbete 

och sommarskola genom den organisation som finns inom 

arbetsmarknadsenheten.  

_____ 
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§ 118 Dnr 2014/000091 -003 

Ny förbundsordning för Kalmarsundsregionens 
Renhållare (KSRR) 

Sammanfattning av ärendet 

KSRR har remitterat förslag på ny förbundsordning till medlems-

kommunerna med förslag om godkännande. 

Beslutsunderlag 

KSRR skrivelse inkommen den 17 februari 2014 med förslag till 

förbundsordning. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Synpunkter 

Mörbylånga kommun anser att i förhållande till uppdragen är arvodena för 

höga. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna ny förbundsordning för Kalmarsundsregionens Renhållare. 

Protokollsanteckning 

Kommunstyrelsen vidhåller enhälligt tidigare överväganden: 

”§ 6. Alla kommuner som ingår i förbundsdirektionen ska utse lika många 

ledamöter och ersättare, förslagsvis 2 var. 

§ 13. Årsarvode för ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande är för hög 

och ska räknas på en sysselsättningsgrad på 30, 20 respektive 10% av den 

ersättning som utbetalas enligt de regler som gäller för Kalmar kommuns 

förtroendevalda.” 

_____ 
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§ 119 Dnr 2014/000187 -106 

Förslag till ny förbundsordning för Samordnings-
förbundet i Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet har inkommit med ändringar i förbundsordningen 

och beslut bör fattas i kommunerna så att den nya förbundsordningen kan 

börja gälla den 1 augusti 2014. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad den 25 mars 2014 

Ny förbundsordning. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta ny förbundsordning för Samordningsförbundet. 

_____ 
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§ 120 Dnr 2014/000197 -184 

Ölands Kommunalförbund – Årsredovisning 2013 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2013 

Ölands kommunalförbund, förbundsdirektionen § 6. 

Revisionsberättelse 2013. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna Ölands kommunalförbunds årsredovisning 2013. 

_____ 
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§ 121 Dnr 2014/000210 -042 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning 2013 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2013 

Kalmarsunds Gymnasieförbunds styrelses § 12/2014 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning 2013. 

_____ 
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§ 122 Dnr 2014/000186 -042 

Samordningsförbundet - Årsredovisning 2013 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2013. 

Revisionsberättelse 2013. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna Samordningsförbundets årsredovisning 2013. 

_____ 
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§ 123 Dnr 2014/000254 -042 

Mörbylånga Bostads AB - Årsredovisning 2013 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2013. 

KPMG revisionsberättelse. 

Granskningsrapport. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna Mörbylånga Bostads AB årsredovisning 2013. 

_____ 
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§ 124 Dnr 2014/000255 -042 

Mörbylånga Fastighets AB - Årsredovisning 2013 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2013. 

KPMG revisionsberättelse. 

Granskningsrapport. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna Mörbylånga Fastighets AB årsredovisning 2013. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Günter Ruchatz (M) § 94-113 Jeanette Lindh (KD) § 114-124 X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Sven Stensson (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Berne Klysing (FP) § 94-113 Eva Öberg (MP) § 114-124 X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Ulf Magnusson (S)§ 94-113 Bo Blad (S) § 115-124 X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anne Wilks (MP)  X 
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Personliga ersättare Närvaro 

Monica Löfvin Rosén (C)  -- 

Inger Bergman (M)  -- 

Jan Kerbosch (M)  -- 

Tore Andersson (--) -- 

Jimmy Odenäng (M)  -- 

Annika Olsson (C)  -- 

Birgit Åhlund (C)  -- 

Monika Bergman (FP) -- 

Jeanette Lindh (KD) (X) 

Charlotte Barvestad (ÖP) X 

Bo Blad (S) (X) 

Roger Hedh (S) klockan 9.00-13.15, § 94-111 X 

Bertil Johansson (S) -- 

Anders Wassbäck (V) klockan 9.00-12.30 § 94-96 (X) 

Eva Öberg (MP)  (X) 
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