
 

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (30) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-10-14  

 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00—12.12 

Beslutande Se närvarolista 

Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef 

Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare 

 

Justerare Eva Folkesdotter-Paradis 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 20 oktober 2014 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

 §§ 206-228 
 Ann-Charlott Karlsson  

 Ordförande 

  

 Henrik Yngvesson § 206-227/ Hans Sabelström § 228  

 Justerare 

  

 Eva Folkesdotter-Paradis   

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2014-10-14 

Datum då anslaget sätts upp 2014-10-22 Datum då anslaget tas ned 2014-11-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Ann-Charlott Karlsson  
 

 
 

Detta protokoll är 

en version utan 

personuppgifter. 

Kontakta 

kommunkansliet 

för att ta del av 

protokollet i sin 

helhet. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (30) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-10-14  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 206 Dnr 7839 - 4 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 207 Dnr 244 - 5 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 5 

§ 208 Dnr 2014/000596 -148 6 
Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden 2014-2020 ................................. 6 

§ 209 Dnr 1338/8 - 7 
Riktlinjer gällande ledighet för fackligt förtroende-mannauppdrag ....................... 7 

§ 210 Dnr 2014/000538 -026 8 
Riktlinjer för ersättning av skadad personlig egendom i arbetet ........................... 8 

§ 211 Dnr 2014/000228 -028 9 
Riktlinjer för växling av semesterdagstillägg mot ledig tid .................................... 9 

§ 212 Dnr 2014/000502 -710 10 
Ansökan om fristående förskoleverksamhet ...................................................... 10 

§ 213 Dnr 2014/000574 -003 11 
Samråd om reviderad avfallsplan samt renhållnings-föreskrift för 
KSRR ................................................................................................................ 11 

§ 214 Dnr 2014/000005 -344 12 
VA-Plan för Mörbylånga kommun ..................................................................... 12 

§ 215 Dnr 2014/000017 -010 13 
Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun ....................................... 13 

§ 216 Dnr 782 - 14 
Meddelanden och information ........................................................................... 14 

§ 217 Dnr 2014/000009 -002 15 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 ...................................................... 15 

§ 218 Dnr 2012/000210 -344 16 
Svar Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck 
(V) - Småskalig lösning på vatten- och avloppsfrågan på östra Öland ............... 16 

§ 219 Dnr 2014/000337 -001 18 
Inrättande av en miljö- och byggnadsförvaltning ............................................... 18 

§ 220 Dnr 2014/000543 -801 20 
Bidragsregler - Kultur- och fritidsföreningar ....................................................... 20 

§ 221 Dnr 2014/000598 -024 22 
Pensionspolicy för Mörbylånga kommun ........................................................... 22 

§ 222 Dnr 2014/000453 -401 23 
Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mörbylånga 
kommun (pyrotekniska varor) ............................................................................ 23 

§ 223 Dnr 2014/000554 -806 25 
Tillägg till taxa för lokalhyror i Mörbylånga kommun .......................................... 25 

§ 224 Dnr 1338/9 - 26 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (30) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-10-14  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanträdesplan 2015 .................................................................................. 26 

§ 225 Dnr 2014/000606 -639 27 
Hemtagning av Svenska för Invandrare (SFI) från Kalmar 
Gymnasieförbund .............................................................................................. 27 

§ 226 Dnr 2012/000280 -300 28 
VA policy – Mörbylånga kommun ...................................................................... 28 

§ 227 Dnr 2014/000607 -256 29 
Avtal om överlåtelse av nyttjanderätten på fastig-heterna del av 
Styrmannen 1 och Lotsen 6 återgår till kommunen samt lösen av av 
byggnader m m ................................................................................................. 29 

§ 228 Dnr 2013/000506 -214 30 
Björnhovda 25:410 och 25:411 – Upphävande av beslut samt 
ansökan om planändring. Sökande Undringens förskola AB ............................. 30 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (30) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-10-14  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 206 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Eva Folkesdotter-Paradis utses att justera dagens protokoll måndagen 

den 20 oktober 2014. 

_____ 
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§ 207 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Utsänd kallelse, samt ett extra ärende och med förändring att ärende nr 20 

och 21 flyttas och blir ärende nr 9 och 10, godkänns som dagordning för 

sammanträdet. 

_____ 
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§ 208 Dnr 2014/000596 -148 

Lokalt ledd utveckling genom Leader-metoden 2014-
2020 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 9 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen tar ett inriktningsbeslut om att medfinansiera Lokalt Ledd 

Utveckling genom Leader-metoden även under kommande 

programperiod. Finansieringen behandlas i budgetberedningen. 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lars Wellin, Föreningen Kalmar Öland Landsbygd 

Kultur och näringslivsverksamheten 

Budgetberedningen 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 209 Dnr 1338/8 - 

Riktlinjer gällande ledighet för fackligt förtroende-
mannauppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

För att tydliggöra de förutsättningar som gäller vid fackliga förtroende-

mannauppdrag för såväl arbetsgivarparten som arbetstagarparten är det 

önskvärt med tydliga riktlinjer för uppdragen. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer den 9 april 2014. 

Tjänsteskrivelse den 9 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer gällande ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samtliga fackliga förbund 

Samtliga chefer 

Personalkonsult 
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§ 210 Dnr 2014/000538 -026 

Riktlinjer för ersättning av skadad personlig egendom i 
arbetet 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen reglerar kommunens principiella ställningstagande om ersättning 

för medarbetares personliga egendom som skadas under arbetstid och i 

samband med arbetets utförande. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer den 20 augusti 2014. 

Tjänsteskrivelse den 20 augusti 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 29 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer för ersättning av skadad personlig egendom i arbetet antas. 

_____ 
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Verksamhetsstöd - Personal 
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§ 211 Dnr 2014/000228 -028 

Riktlinjer för växling av semesterdagstillägg mot ledig 
tid 

Sammanfattning av ärendet 

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

semesterdagtillägg mot extra semesterdagar för med arbetare i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer den 15 september 2014. 

Tjänsteskrivelse den 15 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer för växling av semesterdagstillägg mot ledig tid antas. 

_____ 
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Samtliga fackliga förbund 

Samtliga chefer 

Personalkonsult 
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§ 212 Dnr 2014/000502 -710 

Ansökan om fristående förskoleverksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att bedriva förskola i enskild regi i Färjestaden har inkommit 

till Mörbylånga kommun från CIS Kalmar AB. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från CIS Kalmar AB den 4 augusti 2014 och den 26 augusti 2014. 

Tjänsteskrivelse den 8 september 2014.  

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 15 september 2014 med 

protokollsanteckning ”Att kommunen upplyser CIS om att namnet 

Östanvind redan är taget inom kommunal verksamhet. Vore mycket 

olyckligt om två förskoleavdelningar inom kommunen innehar likadant 

namn.” Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna verksamheten. 

2. Kommunala bidrag beviljas enligt Skollagen 8 kap 22§ och enligt 

gällande norm för Mörbylånga kommun till enskilt bedriven förskola i 

Färjestaden under förutsättning att lokalerna och tomten uppfyller 

kraven på att vara ändamålsenliga. 

3. Kostnaden är beräknad för 25 förskolebarn och beräknas kosta 

3 miljoner kronor för år 2015. Kostnaden för detta beaktas inför budget 

2015. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

CIS Kalmar AB, Mattias Mild, Malmbrogatan 9-11, 392 35 Kalmar 

M-verkamheten 

Budgetberedning 
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§ 213 Dnr 2014/000574 -003 

Samråd om reviderad avfallsplan samt renhållnings-
föreskrift för KSRR 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) har skickat ut ett förslag på ny 

avfallsplan för perioden 2015-2017. I samrådet ingår också ett förslag till 

nya föreskrifter om avfallshanteringen för Kalmarsundsregionens renhållare. 

Det finns två huvudsakliga skäl till att den nuvarande avfallsplanen och 

föreskrifterna behöver revideras. Det pågår arbete för att Oskarshamns 

kommun ska bli medlem i KSRR under 2015. Nuvarande medlemmar är 

Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner. Uppdatering krävs 

också eftersom KSRR påbörjar separat matavfallsinsamling under hösten 

2014. 

Beslutsunderlag 

Samråd om nya avfallsplan KSRR 2015-2022. 

Tjänsteskrivelse den 12 september 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 23 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta tjänsteskrivelse den 12 september 2014 som sitt eget. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anja.larsson@ksrr.se 

Tekniska verksamheten 

Miljöverksamheten 
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§ 214 Dnr 2014/000005 -344 

VA-Plan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

VA-planen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och handläggs enligt 

reglerna för normalt planförfarande. Planen har varit på samråd under tiden 

2014-03-03 – 2014-04-27. Beslut om samråd planen togs i kommunstyrelsen, 

protokoll 2014-02-11 § 28. 

Beslutsunderlag 

Samrådsredogörelse för VA-plan 2014-10-14. 

Tjänsteskrivelse den 2 oktober 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 23 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den 2014-10-14 upprättade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter 

godkänns som sin egen. 

2. De 2014-10-14 upprättade handlingar revideras enligt samrådsredogörelsen 

och skickas därefter på granskning. 

_____ 
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Tekniska verksamheten 
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§ 215 Dnr 2014/000017 -010 

Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplan för Mörbylånga kommun handläggs enligt reglerna för 

normalt planförfarande. Planen har varit på samråd under tiden 2014-03-03 – 

2014-04-27. Beslut om samråd planen togs i kommunstyrelsen, protokoll 

2014-02-11 § 29. 

Beslutsunderlag 

Samrådsredogörelse Översiktsplan för Mörbylånga kommun 2014-10-14. 

Tjänsteskrivelse den 30 september 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 23 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den 2014-10-14 upprättade samrådsredogörelsen över inkomna syn-

punkter godkänns som sin egen. 

2. De 2014-10-14 upprättade handlingar revideras enligt samråds-

redogörelsen och skickas därefter på granskning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan och byggverksamheten 
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§ 216 Dnr 782 - 

Meddelanden och information 

Pågående projekt 

Niclas Beermann, teknisk chef redovisade pågående och avslutade projekt. 

Protokollsanteckning 

Margaretha Lööf-Johanson efterlyser en riskbedömning av hamnarnas 

kondition i kommunen. 

Ekonomisk rapport 

Rickard Brivald, ekonomichef lämnade muntlig ekonomisk rapport och 

meddelade att fokus just nu ligger på budgetarbetet och verksamhets-

planerna. 

Information 

Monica Högberg, kommunchef gav en allmän övergripande information om 

verksamheten i kommunen. 

MBL-information  

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, 

MBL § 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 14 oktober 2014. 

_____ 
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§ 217 Dnr 2014/000009 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsutskottets protokoll den 18 augusti och 15 september 

2014. 

Kommunledningsutskottets protokoll den 25 september 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 27 augusti 2014 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll den 23 september 2014. 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 14:49 till och med nr 14:51. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av utskottsprotokoll och delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 218 Dnr 2012/000210 -344 

Svar Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Småskalig lösning på vatten- 
och avloppsfrågan på östra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna föreslår att förutsättningarna för småskaliga lösningar av 

vatten- och avloppsfrågan på östra Öland ska utredas. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 25 april 2012. 

Tjänsteyttrande den 17 augusti 2012. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 18 september 2012. 

Kommunstyrelsens § 241/2012. 

Kommunfullmäktiges § 154/2012 (återremiss). 

Tjänsteskrivelse den 18 augusti 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 23 september 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer samhällsbyggnadsutskottets förslag mot Elisabeth Cima-

Kvarnekes yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 

utskottets förslag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för samhällsbyggnadsutskottets förslag. 

Nej-röst för Elisabeth Cima-Kvarnekes yrkande. 

Omröstningsresultat 

9 Ja-röster och 6 Nej-röster 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse den 

18 augusti 2014. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M) Inger Bergman (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C) Birgit Åhlund (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S) Roger Hedh (S)  X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   
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§ 219 Dnr 2014/000337 -001 

Inrättande av en miljö- och byggnadsförvaltning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2014 § 93 beslutat om förändringar i 

den politiska organisationen. I beslutspunkt 21 framgår att en miljö- och 

byggnadsnämnd ska inrättas.  

I slutbetänkandet från den beredning som berett ärendet framgår att 

beredningens förslag var en miljö- och byggnadsnämnd med en egen 

förvaltning. 

Eftersom fullmäktige inte har tagit ställning i frågan om den idag 

gemensamma förvaltningen ska vara kvar i sin nuvarande form och arbeta på 

uppdrag av både kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden eller 

om de båda nämnderna ska ha var sin förvaltning, så behöver fullmäktige nu 

fatta beslut i den frågan. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2014 § 93. 

Tjänsteskrivelse den 16 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun ska från och med den 1 januari 2015 ha två 

förvaltningar, kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att, utifrån nämndernas reglementen, 

besluta var gränsen ska gå mellan de båda förvaltningarna och vilken 

personal som ska tillhöra respektive förvaltning. 

3. Beslut om vem som ska vara förvaltningschef för miljö- och 

byggnadsförvaltningen fattas av kommunstyrelsen. 

4. Miljö- och byggnadsnämnden styr förvaltningschefens arbete, samtidigt 

som kommunchefen är lönesättande chef för förvaltningschefen. 

_____ 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 220 Dnr 2014/000543 -801 

Bidragsregler - Kultur- och fritidsföreningar 

Beslutsunderlag 

Bidragsregler den 11 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S), Elisabeth Cima-Kvarneke (V) och Matilda 

Wärenfalk (S) yrkar på återremiss 

1) Ordet idrottsledare byts ut till ledare. 

2) Flickbidrag utgår där nuvarande förslag är att flickor får ett extra bidrag 

när antalet flickor är i majoritet. 

Det är ett gammalt och förlegat uttryck och det är inte rimligt att man inför 

ett Pojkbidrag på motsvarande sätt. 

3) Det kan övervägas om man ska införa ett jämställdhetsbidrag för att 

stimulera såväl flickor som pojkar att delta i icke traditionella verksamheter. 

4) Det bör definieras om det finns särskilda skäl att stödja viss verksamhet 

som annars skulle ha svårt att genomföras för att materiella förutsättningar 

saknas. 

5) Det bör också övervägas om det finns skäl att inför särskild åter-

rapportering för Rökfria miljöer i linje med hur rapportering sker för 

alkoholfria miljöer. 

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 återremiss enligt yrkande. 

Omröstningsresultat 

7 Ja-röster och 8 Nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras enligt Margaretha Lööf-Johansons (S) m fl 

yrkande. 

_____ 
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Kultur- och näringslivsverksamheten 
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Günter Ruchatz (M) Inger Bergman (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)   X  

Anna-Kajsa Arnesson (C) Birgit Åhlund (C)   X  

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S) Roger Hedh (S)  X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   
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§ 221 Dnr 2014/000598 -024 

Pensionspolicy för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har antagit en rekommendation för 

ny modell gällande omställningsstöd för förtroendevalda inom kommun och 

landsting. Den nya modellen OPF-KL innebär ett förändrat fokus från 

pension till omställning för förtroendevalda. 

Med anledning av denna rekommendation har ett förslag till ny 

pensionspolicy för Mörbylånga kommun utarbetats. I samband med det 

arbetet har också en del andra förändringar gjorts i policyn. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Pensionspolicy för Mörbylånga kommun med bilagor. 

Tjänsteskrivelse den 11 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Pensionspolicy för Mörbylånga kommun med bilagor antas. 

2. De ökade kostnaderna måste beaktas i budgetarbetet inför 2015. 

_____ 
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§ 222 Dnr 2014/000453 -401 

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Mörbylånga kommun (pyrotekniska varor) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun har bifallit en motion om 

ändring av de lokala ordningsföreskrifterna när det gäller pyrotekniska varor. 

Motionären hade följande yrkanden: 

att Mörbylånga kommunfullmäktige ändrar 19 § Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Mörbylånga kommun till att 

 Inte tillåta privata fyrverkerier eller smällare utan att ha tillstånd av 

polismyndigheten, oavsett vilken dag eller tid på året det är 

 Fyrverkerier som beviljas tillstånd ska kungöras på kommunens hemsida 

och på annat lämpligt sätt i närområdet där de ska genomföras. 

Motionären skulle också om möjligt vilja och i kombination med 

ovanstående införa förbud mot försäljning av pyrotekniska varor i 

kommunen för att på så sätt markera ett ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2014 § 99. 

Tjänsteskrivelse den 11 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) yrkar om tillägg att beviljade tillstånd ska 

kungöras på kommunens hemsida om när och var användning av 

pyrotekniska varor kommer att ske. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt 

kommunledningsutskottets förslag med Margaretha Lööf-Johansons 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Följande ändring i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna görs: 

”Användning av pyrotekniska varor 

§ 19 
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Tillstånd av polismyndighet krävs för att använda pyrotekniska varor. 

Den som får tillstånd att använda pyrotekniska varor ska på lämpligt sätt 

informera boende i närområdet om när och var användningen kommer 

att ske.” 

2. Beviljade tillstånd ska kungöras på kommunens hemsida om när och var 

användning av pyrotekniska varor kommer att ske. 

3. Ändringen träder i kraft den 1 december 2014. 

_____ 
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§ 223 Dnr 2014/000554 -806 

Tillägg till taxa för lokalhyror i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens fritidsgårdar önskar få reducerad hyra i kommunens idrotts- 

och sporthallar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 22 augusti 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kostnaden för fritidsgårdarnas verksamhet i kommunens sport- och 

idrottshallar ska vara 60 kronor per timme. Vid all verksamhet som 

bokas i kommunens sport- och idrottshallar via kommunens fritidsgårdar 

ska det alltid närvara ansvarig fritidsledare. 

_____ 
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§ 224 Dnr 1338/9 - 

Sammanträdesplan 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunkansliet har tagit fram förslag på datum till kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och dess utskotts möten under 2015. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesschema 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015. 

2. Föreslå utskotten att fastställa föreslagna sammanträdesdagar 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fastställa föreslagna sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Sekreterarna 

Barn- och ungdomsutskottet 

Kommunledningsutskottet 

Sociala utskottet 

Vård- och omsorgsutskottet 

Kommunfullmäktige 
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§ 225 Dnr 2014/000606 -639 

Hemtagning av Svenska för Invandrare (SFI) från 
Kalmar Gymnasieförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan många år köpt tjänsten SFI från Kalmar 

Gymnasieförbund. Något avtal kring detta finns inte. Vid flera möten mellan 

nyanlända, tjänstemän och politiker så har det framförts önskemål om en 

flytt av undervisningen till Mörbylånga. 

Idag betalar kommunen 15 000 kronor/person och termin till Kalmar 

Gymnasieförbund. Under våren 2014 var det 17 personer vilket innebär en 

kostnad på 255 000 kronor/halvår eller 510 000 kronor/år. Vid en 

hemtagning kan den faktiska kostnaden för SFI öka. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 19 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att säga upp samarbetet med Kalmarsunds 

Gymnasieförbund och starta upp svenska för invandrare i egen regi på 

enheten för Arbetsmarknad och Integration. 

2. Vid en hemtagning kan den faktiska kostnaden öka, dessa pengar tas 

från den etableringsersättningen som kommunen får från Staten. 

_____ 
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§ 226 Dnr 2012/000280 -300 

VA policy – Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Revidering av VA-policy i samband med ändringar i VA-plan. 

Beslutsunderlag 

VA-policy daterad den 6 oktober 2014. 

Samhällsbyggnadsutskotts förslag till beslut den 23 september 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta VA-policy – Mörbylånga kommun. 

_____ 
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§ 227 Dnr 2014/000607 -256 

Avtal om överlåtelse av nyttjanderätten på fastig-
heterna del av Styrmannen 1 och Lotsen 6 återgår till 
kommunen samt lösen av av byggnader m m 

Sammanfattning av ärendet 

Mellan kommunen och Andersons Trä och Byggvaru AB har avtal träffats 

där parterna är överens om att nyttjanderätten ska överlåtas/återgå till 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Avtal daterat den 15 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 september 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avtalet godkänns. 

2. Behörig firmatecknare för kommunen undertecknar avtalet. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 228 Dnr 2013/000506 -214 

Björnhovda 25:410 och 25:411 – Upphävande av beslut 
samt ansökan om planändring. Sökande Undringens 
förskola AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om ändring av detaljplan har inkommit till kommunen 2013-06-25. 

Ansökan avser ändring av detaljplan för fastigheterna Björnhovda 25:410 

och 25:411. Syftet är att ändra fastigheterna från enbart bostadsändamål till 

bostads- och skoländamål. Sökande avser att bygga förskola på platsen. 

Eftersom detaljplanen föreslår skoländamål och därmed inte överensstämmer 

med gällande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 

2007, bör planförfarandet ändras från enkelt till normalt planförfarande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 13 oktober 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva kommunstyrelsens beslut § 84/2014. 

2. Ändra från detaljplaneprocess med enkelt planförfarande till 

detaljplaneprocess med normalt planförfarande. 

3. Kommunen bekostar nödvändig ändring av nuvarande detaljplan.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Henrik Yngvesson (M) i handläggningen av detta 

ärende. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Plan och byggverksamheten 

Sökanden 



 

c:\users\annohl\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fqeazna3\141014 närvaro.docx 
 

 

Kommunstyrelsen 
Ann-Charlott Karlsson 
ann-charlott.karlsson@morbylanga.se 

NÄRVAROLISTA 
Sida 

1(2) 

  

 

Sammanträdesdatum 

2014-10-14 
 

 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Günter Ruchatz (M) Inger Bergman (M) X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Sven Stensson (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C) Birgit Åhlund (C) X 

Berne Klysing (FP)  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  

§ 206-222 
Charlotte Barvestad (ÖP) § 223-228 X 

Bength Andersson (S) Roger Hedh (S) X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anne Wilks (MP)  X 
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Personliga ersättare Närvaro 

Monica Löfvin Rosén (C)   

Inger Bergman (M)  (X) 

Jan Kerbosch (M)   

Tore Andersson (--)  

Jimmy Odenäng (M)   

Annika Olsson (C)   

Birgit Åhlund (C)  (X) 

Monika Bergman (FP)  

Jeanette Lindh (KD) X 

Charlotte Barvestad (ÖP) (X) 

Bo Blad (S)  

Roger Hedh (S)  (X) 

Bertil Johansson (S)  

Anders Wassbäck (V)   

Eva Öberg (MP)  X 
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