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§ 232 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Eva Öberg utses att justera dagens protokoll fredagen den 6 november 

2015.      

_____ 
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§ 233 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utsänd kallelse, med tre extra ärenden, godkänns som dagordning för 

sammanträdet.       

_____ 
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§ 234 Dnr 2015/000567 -007 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av rektorers 
förutsättningar som ledare 

Sammanfattning av ärendet 

PwC har under våren 2015 granskat rektors förutsättningar som ledare. En 

rapport har kommit till oss och vi förväntas svara hur vi ställer oss till de 

förbättringsområden som revisorerna lyfter fram.     

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport inkommen den 8 september 2015. 

Svar till revisorerna daterat den 1 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2015. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 19 oktober 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget. 

2. Uppdrag till förvaltningen att genomföra förbättringsområdena enligt 

svaret. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunstyrelsens förvaltning, M-verksamheten 
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§ 235 Dnr 2015/000717 -403 

Fördelning av klimatkompenseringsmedel 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har, den 30 september 2014 fattat beslut om ett 

klimatkompensationssystem för att ställa om till klimatsmart resande. 

Systemet har sedan införandet den 1 mars 2014 till och med augusti 2015 

genererat 68 000 kronor som nu ska fördelas.  

Anställda i Mörbylånga kommun har via intranätet uppmuntrats att lämna in 

förslag på idéer om klimatförbättrande åtgärder med finansiering från 

klimatkompenseringen. Tre (3) ansökningar har inkommit till den första 

beslutsomgången. 

Kommunledningsutskottet är beslutade med underlag framtaget av miljö- 

och klimatstrateg samt miljöchef.     

Beslutsunderlag 

Ansökan från June Söderström. 

Ansökan från Joakim Östh. 

Ansökan från Roland Nanberg. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Klimatkompenseringsmedlen fördelas till samtliga sökanden med 

följande fördelning: 

20 000 kronor till biblioteksverksamhetens elcyklar 

30 000 kronor till den gröna hemtjänstgruppen i Färjestaden 

16 000 kronor till ett solenergidrivet komprimerande sopkärl för gata- 

och parkverksamheten. 

_____ 
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Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Ekonomi, Jenny Gidö 

Miljöverksamheten 

June Söderström 

Joakim Östh 

Roland Nanberg  
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§ 236 Dnr 2015/000575 -112 

Remiss - Ansökan om förordnande av borgerlig 
vigselförrättare 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kalmar län begär nu Mörbylånga kommuns yttrande över en 

ansökan från Katarina Stjernfelt, bosatt i Triberga, om att bli förordnad som 

borgerlig vigselförrättare.     

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens remiss inkommen den 28 september 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Katarina Stjernfelts ansökan om att bli förordnad till borgerlig 

vigselförrättare i Mörbylånga kommun tillstyrks.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar län, Frida Larsson, 391 86 Kalmar 
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§ 237 Dnr 2015/000488 -332 

Önskemål om lekplats i Vickleby 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit till kommunen om önskemål om en lekplats i 

Vickleby. Den bör ligga söder om Capellagårdens keramikverkstad med 

förslagsvis gungor, rutschkana, gunghästar och bollplank.  I området har 

antal barn ökat, barnbarn som besöker mor- och farföräldrar, turister under 

sommaren, skördefest och övriga högtider. Det finns en bred samling i 

Vickleby med både engagerade föräldrar och en aktiv hembygdsförening 

samt samfällighetsförening som står bakom uppförande av en lekplats.       

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 14 augusti 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) yrkar på tillägg att uppdra till förvaltningen att förhandla 

fram en lösning om drift och skötsel av en lekplats i Vickleby tillsammans 

med föräldrar och hembygdsföreningen. Under förutsättning att en sådan 

lösning nås ska pengar avsättas i 2017 års budget för erforderliga lekredskap. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunlednings-

utskottets förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar detsamma. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ulrik 

Brandéns tillägg och finner att kommunstyrelsens beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Önskemål om lekplats i Vickleby avslås. I kommunens parkavdelnings 

budget finns inga pengar för ny lekutrustning. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att förhandla fram en lösning om drift och 

skötsel av en lekplats i Vickleby tillsammans med föräldrar och hem-

bygdsföreningen. 
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3. Under förutsättning att en sådan lösning nås ska pengar avsättas i 2017 

års budget för erforderliga lekredskap   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Vickleby Hembygdsförening, Irene Bauman, Bergvägen 6, 386 93 

Färjestaden 

Joakim Sandström, Jordgubbsgränd 6, 386 31 Färjestaden 

David Skymbäck, Carl Malmstens väg 20, 386 93 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

Budgetberedning för 2017 års budget 
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§ 238 Dnr 2014/000138 -332 

Svar på Medborgarförslag - Lekplats i Vickleby, 
utrustning till befintlig plats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att man sätter upp en ny lekutrustning på 

befintlig plats, då man i slutet av 2013 tog bort en befintlig privat lekut-

rustning på ej kommunal mark. Lekutrustning på lekparken ansågs 

undermålig och osäker.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 29 april 2014. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015. 

Inbjudan daterad den 28 oktober 2015. 

David Augustine Skymbäck, förslagsställare deltog i överläggningarna. 

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) yrkar på tillägg att uppdra till förvaltningen att förhandla 

fram en lösning om drift och skötsel av en lekplats i Vickleby tillsammans 

med föräldrar och hembygdsföreningen. Under förutsättning att en sådan 

lösning nås ska pengar avsättas i 2017 års budget för erforderliga lekredskap. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

kommunledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar 

detsamma. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ulrik 

Brandéns tillägg och finner att kommunstyrelsens beslutar detsamma.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås. I kommunens parkavdelnings budget finns 

inga pengar för ny lekutrustning.   

2. Förvaltningen får i uppdrag att förhandla fram en lösning om drift och 

skötsel av en lekplats i Vickleby tillsammans med föräldrar och 

hembygdsföreningen. 
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3. Under förutsättning att en sådan lösning nås ska pengar avsättas i 2017 

års budget för erforderliga lekredskap.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

David Augustine Skymbäck, Carl Malmstens väg 20, 386 93 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Teknisk affärsverksamhet 

Budgetberedning för 2017 års budget 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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§ 239 Dnr 2015/000178 -339 

Svar på Medborgarförslag - Renovering av landrikt-
märket som finns norr om brofästet 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en uppfräschning/renovering av nuvarande 

landriktmärke som finns norr om brofästet.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 21 april 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015. 

Inbjudan daterad den 28 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås, då ansvaret inte ligger på teknisk 

affärsverksamhet. 

2. Medborgarförslaget överlämnas till markägaren för kännedom.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mikael Björn, Trädgårdsgatan 15, 386 30 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

Kultur och näringslivssektorn 

För kännedom: 

Markägaren 

Kommunfullmäktige 
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§ 240 Dnr 2015/000001 -840 

Svar på Medborgarförslag - Att Mörbylånga kommun 
ansöker om en mätare för soltimmar, som bör upp-
sättas på södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun skaffar en utrustning 

för att mäta soltimmar på södra Öland. Antalet soltimmar på södra Öland är 

med sannolikhet högt och mätningens resultat kan om det ges publicitet, 

komma att öka kommunens attraktivitet för olika besöksgrupper.     

Eskil Alfredsson, förslagsställare deltog i överläggningarna. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 17 februari 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015. 

Inbjudan daterad den 28 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalles.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eskil Alfredsson, Hantverkaregatan 4, 386 30 Färjestaden 

Magnus Hellström, Ottenby Fågelstation, Ottenby 401, 386 64 Degerhamn 

Verksamhetsstöd - Kansli 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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§ 241 Dnr 2015/000527 -253 

Köpekontrakt på del av Mörbylånga 5:9 

Sammanfattning av ärendet 

Guldfågeln AB i Mörbylånga behöver bygga ut sina lokaler i östlig riktning. 

För att detta ska bli möjligt måste Mörbylånga Åkeri AB flytta sin verk-

samhet. En passande placering skulle vara delar av kommunens mark på 

Mörbylånga 5:9.      

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt daterad den 30 september 2015. 

Tjänsteskrivele, daterad den 2 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet .    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Åkeri AB, Fraktvägen 6, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 242 Dnr 2015/000461 -253 

Exploateringsavtal, reviderade exploateringsavtal och 
köpekontrakt av Norra viken 

Sammanfattning av ärendet 

Ecodom AB avser att förlänga redan beslutade köpeavtal avseende framtida 

exploatering av Norra viken i Mörbylånga. Ursprungligt Köpekontrakt 

mellan Ecodom AB och Mörbylånga kommun "Purchase Agreement, under-

tecknat den 14 oktober 2008", beslutades i KF den 24 november 2008, §185. 

Ursprungsavtalet har sedan förlängts i omgångar. 

Med anledning av ny detaljplan för område 1A, "Detaljplan för del av 

Mörbylånga 11:54 m fl, Norra viken I och II, Mörbylånga kommun" har 

tidigare exploateringsavtal " Development Agreement, undertecknat den 

12  oktober 2011", beslutat i KS, 11 oktober 2011, §278, kompletterats med 

ett tredje kompletterande exploateringsavtal mellan Ecodom AB och 

Mörbylånga kommun. 

Med anledning av byggnation av område 1B, har ett nytt Exploateringsavtal 

för detta område tecknats mellan Mörbylånga kommun och Ecodom AB.     

Bengt Johansson, mark och exploateringschef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Purchase Agreement, Property 1C, daterat den 17 augusti 2015 (Köpeavtal 

avseende område 1C) Svensk översättning. 

Purchase Agreement, Property 2, daterat den17 augusti 2015 (Köpeavtal 

avseende område 2) Svensk översättning. 

Supplementary Development Agreement III, daterat den 24 augusti 2015 

(Kompletterande Exploateringsavtal III, avseende område 1A). 

Development Agreement, area 1B, daterat den 24 augusti 2015  

(Exploateringsavtal, avseende område 1B). 

Tjänsteskrivelse, daterad 10 september 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpeavtal område 1C, köpeavtal område 2, tilläggsavtal III till 

exploateringsavtal, samt exploateringsavtal område 1B godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalen.   

_____ 
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Expedieras till: 

Ecodom AB, c/o Fortner AB, Johan Gustafsson, Södra Långgatan 18, 392 32 

Kalmar 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Miljö och byggnadsförvaltningen 
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§ 243 Dnr 2015/000343 -404 

Projekt färdplan 2020 för fossilbränslefria samhälls-
betalda transporter 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut har fattats i Primärkommunala nämnden 29 april 2015 om att förslå 

länets kommuner att delta i projekt Färdplan 2020.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Primärkommunala nämnden den 29 april 2015 § 15. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskottets förslag till beslut den 

8 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 142 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mörbylånga kommun medverkar i det länsgemensamma projektet 

Färdplan 2020. 

2. Kommunens insatser handlar i huvudsak om biogas, omställning av den 

egna fordonsflottan, krav på förnybart bränsle i upphandlingar om sam-

hällsbetalda resor samt förändrade res- och mötesmönster och marknads-

föring av webbmötesteknik. 

3. Påbörja omställningen till förnybart bränsle, företrädesvis el- och biogas, 

i den nya fordonsupphandlingen som ska gälla preliminärt från februari 

2016, med en målsättning att 1/3 av fordonsflottan från 2016 är fossil-

bränslefri och drivs med icke fossila bränslen.   

_____ 

 

Expedieras till: 

Primärkommunala nämnden 

Miljö och byggnadsförvaltningen 
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§ 244 Dnr 2015/000146 -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 Om-

sorg (IVO).         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 september 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i tjänsteskrivelsen.     

_____ 
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Lillemo Bennsäter 
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§ 245 Dnr 2015/000170 -105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, 

MBL § 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Ulf Gustavsson gick igenom uppdragen som kommunstyrelsens råd har.  

På förslag från Gunilla Karlsson, ordförande i pensionärsrådet, bestämdes att 

Ulf Gustavsson bjuds in till samtliga råd för att hålla utbildning i rådens 

uppdrag. 

Rapport från 

Pensionärsrådet 

Ordföranden informerade kort från mötet den 2 november 2015. 

Anteckningar kommer att meddelas kommunstyrelsen. 

Föreningsrådet 

Ordföranden informerade kort från senaste mötet. Anteckningar kommer att 

meddelas kommunstyrelsen. 

Indragning av busslinje 103 

Diskuterades skrivelse med protestlistor från boende i Karlevi, Eriksöre, 

Vickleby och Resmo om indragning av busslinje 103 Kalmar-Mörbylånga 

via Vickleby.  

Ordföranden meddelar att han ska ha möte med KLT den 4 november och 

han kommer att ta med sig synpunkterna som framförts och en information 

efter mötet. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 27 oktober 2015. 

_____ 
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§ 246 Dnr 2015/000095 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 22 september 2015. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 21 september 2015. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 21 oktober 2015. 

Sociala utskottets protokoll från den 14 och 27 oktober 2015 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:45 till och med 15:48.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.     

_____ 
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§ 247 Dnr 2015/000656 -006 

Sammanträdesplan 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdeschema för 2016 har tagits fram.       

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesschema 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2015.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsen och dess utskott antas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Kommunfullmäktige 
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§ 248 Dnr 2015/000757 -021 

Lokal överenskommelse - Ungdomsarbetslöshet 

Sammanfattning av ärendet 

Mellan Mörbylånga kommun och Arbetsförmedlingen har överenskommelse 

tecknats. 

Tommy Pettersson, samordnare föredrar ärendet.      

Beslutsunderlag 

Överenskommelse daterad den 30 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överenskommelsen som gäller från och med den 1 januari 2016 

godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar överenskommelsen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Arbetsförmedlingen 

Tommy Petersson, AME 

Verksamhetsstöd - Kansli 
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§ 249 Dnr 2015/000716 -042 

Delårsbokslut 2015-01-01--2015-08-31 

Sammanfattning av ärendet 

I delårsbokslutet ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, 

förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser, kommunalförbund och 

koncernens helägda bolag samt finansiella rapporter för kommunen och 

koncernen.  

Resultatet för kommunen för perioden januari - augusti uppgår till 34,1 Mkr 

och prognosen för helåret är ett resultat på 14,5 Mkr. 

Rickard Brivald, ekonomichef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut januari - augusti 2015 med prognos för 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Delårsbokslutet januari - augusti 2015 med prognos för 2015 godkänns.      

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 250 Dnr 2015/000750 -045 

Utdebitering 2016 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2016 med ekonomisk flerårsplan 2017-2018 är en av 

grundförutsättningarna oförändrad skattesats (21:41).      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2015.   

Deltar inte i beslutet 

Carina Adolfsson Elgestam (S), Kurt Arvidsson (S), Matilda Wärenfalk (S), 

Roger Hedh (S) och Kristina Sjöström (S) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utdebitering för år 2016 ska vara oförändrad (21:41).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 251 Dnr 2015/000715 -041 

Budget 2016 med ekonomisk flerårsplan 2017--2018 

Sammanfattning av ärendet 

I budgeten ingår omvärldsanalys, kommunens förutsättningar, övergripande 

mål, driftsbudget, investeringsbudget, verksamhetsplaner. 

Rickard Brivald, ekonomichef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Budget 2016 med ekonomisk flerårsplan 2017 - 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015.  

Förhandlingsprotokoll MBL § 19 och MBL § 11 med yrkanden. 

Förslag till beslut på mötet 

Agneta Stjärnlöf (M), med instämmande av Carina Adolfsson Elgestam (S) 

yrkar på 

1. i investeringsbudget för genomförande av högstadium i Färjestaden 

tillförs 55 miljoner kronor år 2017 och 25 miljoner kronor år 2018. 

Anna-Kajsa Arnesson (C), med instämmande av Eva Öberg (MP) och Anne 

Oskarsson (SD) yrkar på 

2. i investeringsbudget för inventarier högstadium Färjestaden stryks 

8 miljoner kronor under plan 2018. 

Anna-Kajsa Arnesson (C), med instämmande av Carina Adolfsson 

Elgestam (S) yrkar på 

3. bifall till miljö- och byggnadsnämndens tilläggsäskande om 380 000 

kronor. 

4. bifall till kommunfullmäktiges presidiums äskande om 250 000 kronor 

för införande av websändningar av kommunfullmäktiges möten. 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på 

5. årligt bidrag till kvinnojouren med 3 kronor per invånare 

(43 500 kronor). 

6. att personalchef anställs. 
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7. rätten till heltid. 

8. en lönepott på 3 %. 

9. tillägg med 125 000 kronor för investeringsbidrag allmänna 

samlingslokaler i budget 2016. 

10. att medborgare används istället för kund. 

Carina Adolfsson Elgestam (S) med instämmande av Monika Löfvin-

Rosén (C) yrkar på 

11. införande av trygghetsboende i Södra Möckleby. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 15.40 – 15.45 

Beslutsgång 

Ordföranden kommer att ställa yrkandena mot utskottets förslag eller med 

bifall mot avslag. 

Ordföranden ställer yrkande 1 mot utskottets förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt yrkande 1. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för yrkande 1. 

Nej-röst för utskottets förslag. 

Omröstningsresultat 

9 ja-röster och 4 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkande 2 mot utskottets förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för yrkande 2. 

Omröstningsresultat 

9 ja-röster och 4 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller yrkande 3 eller avslår 

detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkande 3. 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller yrkande 4 eller avslår 

detsamma och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkande 4. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller yrkande 5 eller avslår 

detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår yrkande 5. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller yrkande 6 eller avslår 

detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår yrkande 6. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller yrkande 7 eller avslår 

detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår yrkande 7. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller yrkande 8 eller avslår 

detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår yrkande 8. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller yrkande 9 eller avslår 

detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår yrkande 9. 
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Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller yrkande 10 eller avslår 

detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår yrkande 10. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

4 ja-röster och 9 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller yrkande 11 eller avslår 

detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår yrkande 11. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

6 ja-röster och 7 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. I investeringsbudget för genomförande av högstadium i Färjestaden 

tillförs 55 miljoner kronor år 2017 och 25 miljoner kronor år 2018. 

2. Miljö- och byggnadsnämndens tilläggsäskande om 380 000 kronor 

bifalls. 

3. Kommunfullmäktiges presidiums äskande om 250 000 kronor för 

införande av websändningar av kommunfullmäktiges möten bifalls. 

4. Medborgare används istället för kund. 

5. Införande av trygghetsboende i Södra Möckleby bifalls. 

6. I övrigt godkänns budget 2016 med ekonomisk flerårsplan 2017 - 2018. 
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Reservation 

Eva Öberg (MP) och Anne Oskarsson (SD) reserverar sig mot besluten om 

högstadium i Färjestaden, inventarier till högstadium och trygghetsboende. 

Carina Adolfsson Elgestam (S), Kurt Arvidsson (S), Matilda Wärenfalk (S), 

Roger Hedh (S) och Kristina Sjöström (S) reserverar sig till förmån för egna 

förslag. 

Anna-Kajsa Arnesson (C) och Monika Löfvin-Rosén (C) lämnar skriftlig 

reservation. 

Eva Folkesdotter Paradis (M), Ulrik Brandén (M), Agneta Stjärnlöf (M) och 

Henrik Yngvesson (M) lämnar skriftlig reservation. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

 

 

Ks 3/11 2015 ärende 18 budget 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag gällande beslut om införande av 

55 miljoner i plan 2017 och 25 miljoner kronor i plan 2018 för genomförandet av 

högstadium i Färjestaden. 

Centerpartiets egna förslag med motivering enligt nedan. 

Att i investeringsbudgeten plan 2017 och 2018 utgår 55 miljoner kronor respektive 

25 miljoner kronor. 

Motivering 

- kommunens ansträngda ekonomi, där det ungefärliga lånebehovet förväntas uppgå 

till omkring 100 miljoner kronor under 2017 med en högstadieinvestering, utan 

densamma är lånebehovet omkring 48 miljoner kronor. 

- risken för överetablering är också en faktor att ta hänsyn till. För närvarande finns 

Ölands Friskola med sin verksamhet i Färjestaden. För dagen med plats för ca 150 

elever, innehar ett tillstånd som medger utökning till 450 elever. Söker enligt uppgift 

ny huvudman. 

- till det kommer en ytterligare aktör, CIS. Enligt tidigare uppgifter planerar denna 

friskola för en verksamhet från förskoleklass till åk 9 där antal platser på högstadiet 

förväntas bli omkring 120 stycken. CIS har klartecken från skolinspektionen och 

deras mark är under detaljplan planering. 

- Mörbylånga kommun har en väl fungerande högstadieskola, som uppvisar goda 

resultat i diverse jämförelser år efter år. Skolan har idag fyra paralleller och har 

enligt uppgift plats för fem paralleller per årskurs. Arbetsro för Skansenskolan torde 

vara det bästa för fortsatt god prestation. 

Anna-Kajsa Arnesson (C), Monika Löfvin Rosen (C) 

 



Ks 3/11 2015 ärende 18 budget 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag gällande beslut för 8 miljoner 

kronor avsatta i plan 2018 investeringsbudget för inventarier nytt högstadium. 

Centerpartiets förslag är att de 8 miljoner kronor istället används för amortering på 

Mörbylånga kommuns låneskuld. 

Anna-Kajsa Arnesson (C), Monika Löfvin Rosen (C) 

 



Reservation 

Centerpartiet reserverar sig mot KS beslut att ändra skrivningar i dokument från benämningen 

kund till medborgare. Benämningen medborgare passar mycket bra i vissa sammanhang och i 

andra vill vi hellre använda exempelvis brukare eller elever. På biblioteken ges service till 

personer från både när och fjärran och där används besökare eller låntagare. 

Låt det finnas möjlighet att välja ord utifrån det perspektiv som ska beskrivas. 

Centerpartiet  

 

Anna- Kajsa Arnesson 

Monika Löfvin Rose'n 
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§ 252 Dnr 2015/000752 -045 

Upplåning 2016 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2015.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2016 ny upplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder, med totalt 55 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2016 omsätta lån, det vill säga 

låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 

under år 2016.     

_____ 
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§ 253 Dnr 2015/000662 -719 

Barnomsorgstaxa - förskola och fritidshem 2016-01-01--
2016-12-31 

Sammanfattning av ärendet 

Indexreglering av inkomsttaket för maxtaxa förskola och fritidshem. Taxan 

bygger på procent av hushållets bruttoinkomst och med ett tak för hur hög 

avgiften kan bli. Regeringen har beslutat att taket ska indexregleras från och 

med 1 juli 2015. Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket kommer 

att förändras årligen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2015. 

Förslag på barnomsorgstaxa från och med den 1 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Barnomsorgstaxa höjs från och med den 1 januari 2016 enligt förslaget 

samt att taxan i fortsättningen följer Skolverkets indexreglering.   

_____ 
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§ 254 Dnr 2015/000635 -706 

Avgift för trygghetslarm 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Uppjustering av avgiften för trygghetslarm från 185 kronor per månad till 

190 kronor per månad. Avgiften räknas upp årligen utifrån den faktiska 

kostnaden.      

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2013 § 161. 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2014 § 237. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ny avgift för trygghetslarm fastställs till 190 kronor per månad från och 

med den 1 januari 2016.     

_____ 
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§ 255 Dnr 2015/000743 -706 

Avgifter för serveringstillstånd, tillsyn av tobak och 
folköl samt vissa receptfria läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avgifter för tillståndsprövning och tillsyn gällande 

serveringstillstånd beslutades av kommunfullmäktige den 26 november 

2007, § 185. Sedan dess har riksdagen antagit en ny alkohollag som trädde i 

kraft den 1 januari 2011. Flertalet av bestämmelserna i den gamla 

alkohollagstiftningen (1994:1738) har förts över till den nya (2010:1622). 

Nya alkohollagen har kompletterats med ett antal nya bestämmelser såsom 

tillstånd och rättigheter, vilket i sin tur innebär att nya avgifter ska inkludera 

även dessa.     

Beslutsunderlag 

Avgifter för serveringstillstånd, tillsyn av tobak och folköl samt vissa 

receptfria läkemedel upprättad den 29 september 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut den 8 oktober 

2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 143 med förslag till beslut.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fastställa avgifter för serveringstillstånd, tillsyn av tobak och folköl samt 

vissa receptfria läkemedel enligt förslag och gälla från och med den 1 

januari 2016.   

_____ 
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§ 256 Dnr 2015/000706 -003 

Serviceplan för Mörbylånga kommun 2015-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen den 11 februari 2014 har förvaltningen i 

uppdrag att revidera varuförsörjningsplanen. Den tidigare har benämningen 

varuförsörjningsplan 2008-2010.      

Beslutsunderlag 

Serviceplan för Mörbylånga kommun 2015-2020. 

Riktlinjer för Regionförbundet i Kalmar län gällande utbetalning av 

hemsändningsbidrag. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Serviceplan för Mörbylånga kommun 2015-2020 antas. 

2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer 

för hemsändningsbidragen.     

_____ 
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§ 257 Dnr 2015/000275 -003 

Personalstrategi för Mörbylånga kommun 2015-2019 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya personalstrategi som utarbetats för Mörbylånga kommun ska visa 

vägen framåt och vara ett stöd för att arbetsgivaren Mörbylånga kommun i 

att uppfylla de målsättningar som finns. Personalstrategin är tänkt att vara ett 

kommunövergripande styrdokument som efter antagande ska gälla för alla 

arbetsplatser i kommunen. Personalstrategin är aktiverande och visionär och 

är kopplad med ett antal förtydligande dokument i form av tematiska tillägg.     

Beslutsunderlag 

Personalstrategi för Mörbylånga kommun 2015-2019, daterad den 

28 september 2015. 

Arbetsmiljöpolicy 2015-2019, daterad den 28 september 2015. 

Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet, kommunstyrelsens 

beslut den 7 april 2015, § 103.  

Rehabiliteringspolicy med riktlinjer, daterad den 28 september 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrdokumentet "Personalstrategi för Mörbylånga kommun 2015-2019, 

antas tillsammans med de tematiska tilläggen Arbetsmiljöpolicy och 

Rehabiliteringspolicy med riktlinjer. 

2. Den tidigare beslutade "Handlingsplan för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet", antas som ett tematiskt tillägg till Personalstrategi 

för Mörbylånga kommun 2015-2019.   

_____ 
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Varför en personalstrategi - tillsammans utvecklar vi Mörbylånga 
kommun 

Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun antog 2011 Visioner och 

strategier 2025. För att nå dessa visioner och strategier så krävs att alla 

medarbetare och politiker arbetar tillsammans. 

Vi ska tillsammans förflytta oss och då behöver vi en långsiktig plan för att 

utveckla kommunens attraktivitet för att vilja bo och arbeta i Mörbylånga 

kommun.  

2012 antog Kommunfullmäktige beslut om att Värdegrunden för kommunen 

ska utgå från ”Människan i fokus”. Under år 2013-2014 har förvaltningen 

genomfört ett arbete med att engagera alla medarbetare för att vi alla ska ge 

våra medborgare i Mörbylånga kommun bästa tänkbara service och 

bemötande. 

Alla verksamheter i Mörbylånga kommun utgår från Värdegrunden 

”Människan i fokus” som för oss betyder: 

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett 

kreativt och jämlikt sätt. 

 Vi ger ett gott bemötande och en god service. 

 Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang. 

 Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål. 

 Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och 

kompentenser. 

Personalstrategi 

Personalstrategin ska visa vägen framåt och användas för att attrahera och 

utveckla verksamheten, arbetsgrupper och enskilda medarbetare. 

Mörbylånga kommun har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och 

kunna attrahera nya medarbetare. Vi ser medarbetarna som den viktigaste 

resursen. Personalstrategi ska vara ett stöd i att uppfylla de målsättningar 

som finns.  

Hos oss finns ”Sveriges viktigaste jobb” och vi är stolta över att arbeta i 

Mörbylånga kommun. 

Mörbylånga kommuns personalstrategi är ett visionärt och 

kommunövergripande styrdokument som gäller för alla arbetsplatser inom 

kommunen.  

Det finns olika fokusområden som vi vill lyfta fram i vår strategi: 

 Medarbetarskap och Ledarskap 

 Kompetensutveckling/kompetensförsörjning 

 Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö 

 Jämställdhet och mångfald 

 Lön och villkor för arbetet 
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Medarbetarskap och Ledarskap 

Vi är alla medarbetare men vi har olika roller. Vi har alla ett ansvar för att 

bidra till ett bra arbetsklimat och vi strävar efter att uppnå mål och utveckla 

verksamheten.  Ett gott medarbetarskap och ledarskap är beroende av 

varandra och en förutsättning för en bra verksamhet. 

Medarbetarskap  

Vi förväntar oss att du: 

 Är en god representant för Mörbylånga kommun genom att arbeta 

utifrån vår värdegrund. 

 Bidrar till en god arbetsmiljö  

 Utför dina arbetsuppgifter med god kvalitet. 

 Ser din egen betydelse och tar ansvar för utveckling av verksamheten 

och för att nå uppsatta mål.  

 Vill förbättra och arbeta mot uppsatta mål tillsammans med andra. 

 Håller dig uppdaterad med de regler och riktlinjer som styr 

verksamheten. 

Vi erbjuder dig som medarbetare: 

 En arbetsgivare som har en tydlig värdegrund såväl för medborgare 

som för medarbetare. 

 Utveckling och möjlighet till att påverka ditt dagliga arbete genom 

samverkan. 

 Individuellt medarbetarsamtal som är framåtsyftande för både dig 

och verksamheten. 

 Tydlighet kring uppdrag och vad som förväntas av dig som 

medarbetare.  

 Individuellt lönesamtal där måluppfyllelse och prestation följs upp.  

 Samarbete och utbyte av erfarenheter. 

 En kreativ arbetsmiljö där vi tillsammans tar ansvar för vårt arbete 

och vår utveckling.  

Ledarskap 

Vi förväntar oss att du som ledare hos oss: 

 Är en god representant för Mörbylånga kommun genom att leva efter 

vår värdegrund. 

 Ser dina medarbetare och vet att de är den viktigaste resursen i vårt 

gemensamma uppdrag.  

 Håller dig uppdaterad på de regler och riktlinjer som styr 

verksamheten. 

 Arbetar tillsammans med dina medarbetare med dialog och 

samverkan för ständiga förbättringar 

 Uppnår fastställda mål och skapar förståelse för fattade beslut.  

 Är aktiv och tydlig i ditt ledarskap genom att kommunicera, vara 

lyhörd, engagerande, närvarande och framåtsträvande.  
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Vi erbjuder dig som chef hos oss: 

 Visioner och värdegrund som är grunden i vårt arbete. 

 Möjlighet att självständigt fatta beslut utifrån uttalade förväntningar 

och ett tydligt uppdrag.  

 Stöd från närmaste chef och från stödfunktioner i verksamheten. 

 Utveckling av ditt ledarskap för att ge dig redskap att bedriva din 

verksamhet.  

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 

Vi arbetar med att möta framtidens behov vilket innebär att alla medarbetare 

ska ha viljan, förmågan och kunskapen att möta det som vårt uppdrag kräver. 

Kompetensutveckling är en mycket viktig faktor. Formell utbildning ser vi 

som en självklarhet och den behöver fyllas på för att vara aktuell. Men, det 

allra viktigaste är det ständiga lärande vi har genom de aktiviteter och 

erfarenheter som vi delar med oss av till varandra. Vi strävar efter att utöka 

samarbetet på alla nivåer i vår kommun för att vi tillsammans ska utbyta 

kunskaper och kompetens.                         

Vi förväntar oss att du som medarbetare hos oss: 

 Aktivt visar intresse för att utvecklas och ta till dig erfarenheter från 

andra.  

 Är positiv till utveckling och anpassar din kompetens och ditt 

arbetssätt efter de krav som finns för verksamheten både nu och i 

framtiden. 

 Delar med dig av såväl nya som gamla kunskaper och erfarenheter 

till andra. 

 Tar en aktiv roll för din egen utveckling. 

Vi erbjuder dig: 

 Tydliga kompetenskrav för olika befattningar och uppdrag.  

 Möjlighet till individuell utveckling utifrån verksamhetens mål och 

utveckling. 

 Möjlighet till intern rörlighet. 

 Ständigt arbete för att möta framtiden  

 Verksamhetsutveckling med löpande utvecklingsinsatser.  

 Samarbete på olika nivåer för att stimulera till utbyte av kunskap och 

erfarenheter.  

Kompetensförsörjning 

Mörbylånga kommun har ett långsiktigt mål med 

kompetensförsörjningen för att säkerställa att verksamheterna når upp till 

de fastställda målen.  

Attrahera – ett ständigt arbeta för att vara attraktiv för nya och nuvarande 

medarbetare och samarbetspartner.  

Rekrytera - vid nyanställningar så lägger vi stort fokus på utbildning 

och/eller erfarenhet.  
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Matcha - vi uppmuntrar till intern rörlighet.   

Utveckla – vi utgår från dialogen mellan medarbetare och chef. 

Varje verksamhet måste arbeta systematiskt och målmedvetet för att 

säkerställa rätt kompetens för sin verksamhet. I de olika verksamheterna ska 

det upprättas kompetensförsörjningsplaner.  

Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö 

Hälsofrämjande arbetsplatser bygger på en god arbetsmiljö och den skapar vi 

tillsammans. 

Mörbylånga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett 

hållbart arbetsliv. En god arbetsmiljö är en strategisk fråga för Mörbylånga 

kommun. Arbetsmiljön är allt som finns runtomkring oss såsom, fysiska-, 

psykosociala faktorer, relationer, organisation och möjligheten till att 

påverka sitt eget arbete.  Arbetsmiljön ska inte bara vara säker utan även 

utvecklande och möjlig för den enskilde medarbetaren att arbeta i. En god 

arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska kunna skapa kvalitet och 

effektivitet i vår service till medborgarna. Gällande lagstiftning ska ses som 

minimikrav.  

Rehabiliteringsarbetet är en del av Mörbylånga kommuns systematiska 

arbetsmiljöarbete. Rehabiliteringsarbetet är en viktig aktivitet i vår strävan 

att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Vi förväntar oss att du som medarbetare hos oss: 

 Representerar Mörbylånga kommun utifrån värdegrund och 

medverkar till en god arbetsmiljö på din arbetsplats. 

 Tar ansvar genom att följa de föreskrifter som finns och använder 

anvisad skyddsutrustning. 

 Påtalar brister och behov i arbetsmiljön genom att ge förslag på 

lösningar på ett konstruktivt sätt.  

 Är positiv och utgår från att vi alla har ett ansvar då ”Vi är varandras 

arbetsmiljö”. 

 Tar ansvar för din egen hälsa och livsstil.  

Vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö genom att: 

 Skapa en trygg och tillåtande arbetsmiljö för alla och verka för att 

motverka alla former av utanförskap.  

 Verkställa beslut på ett strukturerat sätt och samverka för att skapa 

bästa förutsättningar för verksamheten.  

 Följa gällande samverkansavtal för att öka möjligheten till att 

påverka och tydligt kommunicera på olika nivåer. 

 Arbeta kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 Utbilda och stärka upp våra chefer/skyddsombud i arbetsmiljöfrågor.  

Jämställdhet och mångfald 

Vi värnar om en god arbetsplats där det ska finnas plats för alla. Jämställdhet 

och mångfald betyder att vi har respekt för varandras olikheter och 

förutsättningar och ser det som berikande för verksamheten. För att kunna 
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tillgodose medborgarnas behov och utveckla verksamheten till att bli än mer 

effektiv vill vi att våra personalgrupper ska spegla samhället i övrigt. 

Vi strävar efter att alla ska ha samma möjligheter till inflytande och 

delaktighet i arbetslivet. Vi lyfter in jämställdhetsfrågan i vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete. Vid rekrytering av nya medarbetare eftersträvar vi en 

jämnare könsfördelning i våra arbetsgrupper. Vi arbetar efter en nolltolerans 

gällande diskriminering och annan kränkande särbehandling.  Vi ser det som 

varje medarbetares ansvar att reagera och säga ifrån vid någon form av 

diskriminering och kränkande särbehandling. Våra medarbetare är goda 

förebilder.  

Lön och villkor för arbetet 

Vi vill skapa möjligheter genom att använda oss av lön och 

anställningsvillkor för att utveckla och uppnå verksamhetens mål. Vi vill 

stimulera våra medarbetare genom individuell lönesättning som utgår från 

fastställda lönekriterier.  

Vi förväntar oss att du som medarbetare hos oss: 

 Känner till och tar ansvar för de villkor som gäller i din roll. 

 Känner till lönekriterier 

 Förbereder dig och berättar om bra insatser som du bidragit med för 

att uppnå verksamhetens mål.  

 Bidrar till utveckling för dig själv och för verksamheten. 

Är du chef?  Då förväntar vi oss även att du: 

 Tillämpar individuell och differentierad lönesättning. 

 Gör lönekriterierna kända för dina medarbetare. 

 Erbjuder rätt lön. 

 Genomför medarbetar- och lönesamtal med god kvalitet.  

 Försöker matcha villkor i anställningen för medarbetarna så de passar 

både verksamheten och individens livssituation.  

Mörbylånga kommun arbetar ständigt med arbetet kring att erbjuda 

attraktiva förmåner för medarbetarna.  

Hur förverkligar vi strategin? 

För att kunna förverkliga denna strategi behövs olika typer av styrande och 

informerande dokument samt dialog och utbildning. Utifrån denna strategi 

ska bl.a. policys och riktlinjer beslutas. Exempel på sådana dokument är 

rehabiliteringspolicy och riktlinjer samt arbetsmiljöpolicy med handlingsplan 

för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En jämställdhetspolicy ska tas fram 

liksom planer för kommunens kompetensförsörjning.  

Vi arbetar med medarbetarskap och ledarskap genom samverkan i enlighet 

med samverkansavtalet FAS05, mentorskap och utbildning för chefer osv. 

Aktiviteterna kan variera över tid men målet ska alltid vara att uppfylla 

denna strategi. 
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Beteckning 

 

Handbok 

Personal 
 

Giltighetstid 

2015 - 2019 
Aktualitetsprövning/revidering senast 

2018 

Dokumentkategori 

☐Författningssamling 

☒Övergripande styrdokument 

☐Verksamhetseget dokument 

  

Dokumentkoppling 

Personalstrategi för Mörbylånga kommun 

 

  

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöpolicy 2015 – 2019 
  



 

Omfattning 

Policyn omfattar alla medarbetare inom kommunens samtliga verksamheter. 

Övergripande mål 

Mörbylånga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett 

hållbart arbetsliv. En god arbetsmiljö är en strategisk fråga för Mörbylånga 

kommun. Arbetsmiljö är allt som påverkar oss i arbetet, såväl fysiskt som 

psykosocialt. Arbetsmiljön ska inte bara vara säker utan även utvecklande 

och möjlig för den enskilde medarbetaren att arbeta i. En god arbetsmiljö är 

en förutsättning för att vi ska kunna skapa kvalitet och effektivitet i vår 

service till medborgarna. Gällande lagstiftning ska ses som minimikrav.  

Denna arbetsmiljöpolicy ska ses ett verktyg för att uppfylla aktuell 

Personalstrategi. 

Värdegrund 

Mörbylånga kommuns värdegrund, Människan i fokus, och värdeorden 

ansvar, tillsammans, utveckling och kreativitet ska genomsyra allt arbete i 

kommunen, så också arbetsmiljöarbetet. 

Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett kreativt 

och jämlikt sätt. 

Ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande samordningen av 

arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet genom policy, riktlinjer och rutiner 

till förvaltningen. Kommunstyrelsen ska se till att arbetsmiljöuppgifterna 

fördelas inom respektive organisation på ett sådant sätt att chefer får i 

uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och åtgärdas, så att en 

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Styrelsen ansvarar för att de personer 

som tilldelas ansvar och befogenheter inom arbetsmiljöområdet är tillräckligt 

många och har de befogenheter, de resurser och den kompetens som behövs. 

Chefers kunskaper och agerande har avgörande betydelse för att 

arbetsförhållandena ska vara tillfredsställande och för att ohälsa och 

olycksfall ska förebyggas och att eventuella problem åtgärdas på bästa sätt. 

Cheferna ska ha god kännedom om reglerna i arbetsmiljölagen och övriga 

förordningar, föreskrifter och avtal, som är aktuella för verksamheten och 

hur dessa regler ska tillämpas. De ska också vara väl förtrogna med de 

anställdas arbetsförhållanden, ha kunskaper om arbetet och riskerna med det, 

ha kunskap om vilka om åtgärder som ska vidtas för att förebygga skador 

och ohälsa samt kunna vidta åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering. 

Alla medarbetare har ett ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla en 

del av varandras arbetsmiljö. 

Samverkan 

Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare 

och fackliga organisationer. Det ska finnas en organisation för att hantera 

arbetsmiljöfrågor. Samverkan är en förutsättning för ett effektivt och 

framgångsrikt arbetsmiljöarbete.  



 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Mörbylånga kommun ska ha en god, säker och utvecklande arbetsmiljö 

genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Cheferna ska ha goda kunskaper 

inom arbetsmiljöområdet samt ha god förmåga att driva det dagliga 

arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer och skyddsombud ska genomgå 

utbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM). 

Handlingsplan 

För att leva upp till kraven för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns en 

handlingsplan framtagen och den ska följas i organisationen. Uppföljning 

enligt handlingsplanen ska dokumenteras. 
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Dokumentkategori 

☐Författningssamling 
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Personalstrategi för Mörbylånga kommun 

  

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
  



 

Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2015/2016 

Månad Ansvar/genomförandesätt Åtgärd/insats 

Januari Respektive verksamhetsområde/ 

Ledning, fack och skyddsombud går 

igenom uppföljningen och 

sammanställningen tillsammans. 

Uppföljning av föregående 

års sjukfrånvaro. 

Sammanställning av 

arbetsskadeanmälningar och 

tillbud 

Januari/ 

februari 

Respektive verksamhetsområde/ 

Resultatet analyseras av ledning, fack 

och skyddsombud 

Arbetsmiljöenkät vartannat år 

Mars Respektive verksamhetsområde eller 

enhet/ 

Ledning, fack och skyddsombud 

genomför skyddsronder tillsammans. 

Skyddsronder klara 

April Respektive verksamhetsområde eller 

enhet/ 

Bedömningen görs på en träff med 

ledning, fack och skyddsombud 

 

Genomför riskbedömning 

inkluderande hot, våld och 

diskriminering 

April Respektive verksamhetsområde eller 

enhet. 

 

Handlingsplan för 

arbetsmiljöarbetet klar 

inklusive riskanalys 

Maj Skyddskommitté eller 

samverkansgrupp 

Genomgång av protokoll från 

skyddsronder samt planerna 

för SAM. Konkreta mål för 

kommande år föreslås. Ev. 

äskanden för investeringar 

ges in till budgetberedningen. 

Augusti Respektive verksamhetsområde eller 

enhet 

Vårens sjukskrivningar följs 

upp. Årlig utbildning för 

chefer och skyddsombud 

genomförs. 

September Skyddskommitté eller 

samverkansgrupp 

Vårens sjukskrivningar följs 

upp. 

Oktober Respektive verksamhetsområde eller 

enhet/ 

Ledning, fack och skyddsombud gör 

avstämning 

 

Avstämning av planen för 

SAM.  

November Skyddskommitté eller 

samverkansgrupp 

Genomgång av avstämning 

av planerna för SAM. 
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Inledning 

Rehabiliteringsarbetet är en del av Mörbylånga kommuns systematiska 

arbetsmiljöarbete. Rehabiliteringsarbetet är en viktig aktivitet i vår strävan att 

vara en attraktiv arbetsgivare. Den fungerar också som ett verktyg för att 

förverkliga gällande personalstrategi. 

Den bästa investeringen Mörbylånga kommun som arbetsgivare kan göra är att 

satsa tid, engagemang och resurser i ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete. Vi 

strävar efter att ständigt förbättra rehabiliteringsarbetet. Rehabiliteringspolicyn 

grundar sig på gällande lagstiftning. 

En effektiv och tydlig rehabilitering är en angelägenhet för hela organisationen. 

Rehabiliteringsarbetet bedrivs i samarbete med företagshälsovården, fackliga 

organisationer samt i samverkan med försäkringskassan, primärvården och andra 

rehabiliteringsaktörer. Det är av stor vikt för arbetsgivaren Mörbylånga kommun 

och för den enskilde medarbetaren att arbetsförmågan för varje medarbetare 

tillvaratas. Att medarbetare återgår i arbete är av stor betydelse för kommunens 

personalförsörjning. Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete, som är känt av 

samtliga medarbetare, bidrar till tydlighet och trygghet. 

Policy 

Kommunens verksamheter arbeta efter följande principer för att en god hälsa och 

en god arbetsmiljö ska uppnås. Policyn gäller alla medarbetare i Mörbylånga 

kommun och målet med rehabiliteringen är att medarbetaren återfår sin 

arbetsförmåga i första hand till ordinarie arbete på hel- eller deltid. Sekretess 

gäller i samtliga rehabiliteringsärenden. 

Policyn ska kompletteras med riktlinjer för rehabilitering och arbetsanpassning av 

arbetsplatsen. Riktlinjerna ska vara kända i hela organisationen. 

Chefer och arbetsledare med personalansvar ska ha goda kunskaper i 

rehabilitering och arbetsmiljö och fortlöpande uppdatera sina kunskaper. 

Rehabiliteringsansvaret följer gällande delegationsordning. Närmaste chef ska 

genomföra rehabiliteringsutredningar i samarbete med den enskilde 

medarbetaren. Chefer/arbetsledare ska hålla regelbunden kontakt med 

medarbetaren under sjukfrånvaron. 

Vid arbetsprövning eller omplacering ses Mörbylånga kommun som en 

arbetsplats. Se dock riktlinjerna nedan. 

Ansvar 

Chefer och arbetsledare med personalansvar företräder arbetsgivaren och ansvarar 

för rehabiliteringsarbetet. Cheferna ansvarar också för att denna policy och de 

aktuella riktlinjerna är kommunicerade med samtliga medarbetare. 

Alla medarbetare har ett ansvar för sin egen hälsa. Detta medför bland annat 

skyldighet till aktiv medverkan i rehabiliteringsarbetet. 

Enligt handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet ska respektive chef två gånger per 

år sammanställa och analysera läget kring sjukfrånvaron i den egna 

organisationen och rapportera detta vidare enligt gällande rutiner. 
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Riktlinjer för rehabiliteringsarbetet  

Rehabiliteringsprocessen syftar till att medarbetare helt eller delvis ska återgå i 

arbete. 

I första hand eftersträvas att medarbetare ska återgå till sitt arbete. 

Om arbetsoförmåga kvarstår i förhållande till det egna arbetet, ska det i andra 

hand ges möjlighet till befintligt och ledigt arbete som man har tillräckliga 

kvalifikationer för inom den egna sektorn. 

Om arbetsoförmåga kvarstår i förhållande till arbete inom den egna sektorn, ska 

medarbetaren i tredje hand ges möjlighet till ledigt och befintligt arbete som man 

har tillräckliga kvalifikationer för, inom hela Mörbylånga kommun. En central 

grupp hanterar denna typ av ärenden. 

I fjärde hand kan Mörbylånga kommun som arbetsgivare, stärka medarbetaren 

med åtgärder som kan leda till andra alternativ utanför kommunen. Egen 

uppsägning eller uppsägning från arbetsgivaren blir då ofrånkomlig. 

Arbetsgivarringen är här en resurs att ta vara på i syftet att stärka och utveckla 

den enskilde medarbetaren. 

Ett rehabiliteringssamtal kan också genomföras i ett förebyggande perspektiv för 

att undvika sjukskrivning. Både arbetsgivare och medarbetare kan initiera ett 

rehabiliteringssamtal. 

Närmaste chef är alltid ansvarig för rehabiliteringsarbetet och att dokumentation 

sker i verktyget Adato. Företagshälsovården finns som stöd och samtalspartner 

för cheferna.  

Inom den mjuka sektorn finns en rehabiliteringssamordnare anställd, som finns 

tillgänglig för hela kommunorganisationens chefer för att fungera som stöd i 

rehabiliteringsarbetet.  

I de fall som hanteras enligt vad som beskrivs i tredje och fjärde hand ovan, är 

kommunen skyldig att förhandla enligt gällande lagstiftning. Personalenheten 

finns som stöd i detta skede. 

Checklista 

Dag 1. Sjukanmälan görs till närmaste chef 

Dag 3. Närmaste chef hör av sig till den sjuke medarbetaren angående hälsoläget. 

Dag 10. Efter 10 dagars sjukdom (både hel-och deltidsfrånvaro) i en följd 

kontaktar närmaste chef medarbetaren och informerar att företagssköterskan 

kommer att kontakta medarbetaren för att erbjuda ett hälsosamtal.  

Dag 20. Inom 20 arbetsdagars frånvaro ska rehabiliteringsarbetet inledas. En 

rehabiliteringsplan ska upprättas.  Närmaste chef ansvar för detta. 

Upprepad korttidsfrånvaro 

Efter sex sjukdomstillfällen under de senaste tolv månaderna (korttidsfrånvaro) 

kontaktar närmaste chef medarbetaren och informerar att företagssköterskan 

kommer att kontakta medarbetaren för att erbjuda ett hälsosamtal. En 

rehabiliteringsplan ska upprättas.  Närmaste chef ansvar för detta. 

Vid upprepad korttidsfrånvaro kan sjukintyg från dag 1 bli aktuellt. Närmaste 

chef gör bedömningen om det är en lämplig åtgärd. 
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§ 258 Dnr 2015/000746 -041 

Omdisponering i investeringsbudget 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har i avtal med migrationsverket ett uppdrag att 

tillhandahålla tolv platser för ensamkommande barn och ungdomar per år. 

Förutom överenskommelsen med migrationsverket har regeringen genom 

lagstiftning tvingat kommunerna att ta emot ensamkommande barn till sin 

kommun. Detta har förändrat situationen för Mörbylånga kommun, precis 

som för övriga kommuner i Sverige. 

Idag har vi 45 inskrivna i vår integrationsverksamhet för barn och ungdom. 

Hittills har vi kunnat hantera ökningen genom att gemensamhetsutrymmen 

har minskats och på så sätt har fler boenderum åstadkommits. Steg två i 

förtätningsuppdraget har varit att två ungdomar delar på boenderum. Denna 

omdisponering påbörjades i slutet av förra veckan. 

Fortsätter tillströmningen av ensamkommande till vår kommun, det vill säga 

sedan cirka två månaders tid tillbaka kommer det tre till fyra stycken 

ungdomar per vecka, har vi ett akut behov av nytt boende i vår kommun. Det 

finns inte mycket som talar för att tillströmningen ska avta, i förra veckan 

fick vi del av migrationsverkets prognos som är uppskriven från 12 000 

ensamkommande 2015 till att bli 30 000 istället.      

Beslutsunderlag 

Mörbylånga kommuns avtal med migrationsverket daterad den 8 december 

2014. 

Lag (2013:755) omändring i lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande. 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oskarsson (SD) yrkar avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Anne Oskarssons yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Tillstyrka en omfördelning av 500 000 kronor i investeringsbudget för 

2015.  

2. Uppdra till förvaltningen att omedelbart påbörja planeringen för att starta 

upp nytt boende för ensamkommande barn och ungdom i vår kommun.   

Reservation 

Anne Oskarsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 259 Dnr 2015/000691 -003 

Policy för väg-/gatubelysning i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

En policy har tagits fram gällande väg- och gatubelysningen i Mörbylånga 

kommun. Denna policy kommer att underlätta hanteringen och 

handläggandet av de väg- och gatubelysningsansökningar som Mörbylånga 

kommun tar emot.     

Beslutsunderlag 

Policy för väg- och gatubelysning i Mörbylånga kommun den 6 oktober 

2015. 

Tjänsteskrivelse den 7 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Förslag till beslut på mötet 

Eva Öberg (MP) med instämmande av Gunilla Karlsson (C) och Carina 

Adolfsson Elgestam (S) yrkar på återremiss för kompletteringar och 

förtydligande. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med kommunstyrelsens om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att ärendet återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Policy för väg- och gatubelysning återremitteras för komplettering med 

konsekvensbeskrivning för medborgarna.   

_____ 
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Teknisk affärsverksamhet 
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§ 260 Dnr 2015/000615 -003 

Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - 
förslag till ändring i förbundsordning för 
Regionförbundet i Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundets styrelse har beslutat att föreslå förbundets medlemmar att 

besluta om en ändring av förbundsordningen.  Bakgrunden är att 

Landstingsfullmäktige tidigare beslutat att tillsätta en utredning om 

förutsättningarna att överta ansvaret för regional kulturpolitik i Kalmar län.      

Beslutsunderlag 

Regionförbundets skrivelse inkommen den 21 september 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Regionförbundets förbundsordning ändras så att uppgiften "att ansvara 

för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag", utgår 

ur förbundsordningen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42 (48) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-11-03  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 261 Dnr 2013/000926 -348 

Samrådsförfarande för vattenskyddsområde Strand-
skogen - Röhälla 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenskyddsområdet i Strandskogen - Röhälla samt dess föreskrifter har 

reviderats. Teknisk affärsverksamhet är redo att påbörja samrådsförfarandet.  

Samrådet innebär att alla fastighetsägare får ett brev med föreskrifter, 

utbredning av vattenskyddsområde samt kallelse till möte där representanter 

från teknisk affärsverksamhet, miljö- och byggnadsförvaltningen samt 

länsstyrelsen kommer medverka.  Handlingarna kommer även att skickas på 

remiss till berörda statliga myndigheter som Sveriges Geologiska 

Undersökning (SGU), Havs- och vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen. 

Även lokala intressenter som E.ON, räddningstjänsten med flera kommer 

också att få möjlighet att yttra sig.     

Beslutsunderlag 

Tekniskt underlag för vattenskyddsområde vid Strandskogens och Röhälla 

kommunala vattentäkt. 

Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten 

i Strandskogen/Röhälla, Mörbylånga kommun 

Karta vattenskyddsområde Strandskogen - Röhälla. 

Tjänsteskrivelse den 6 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna att samrådsförfarandet för Strandskogen - Röhälla kan 

påbörjas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 262 Dnr 2015/000357 -341 

Vattenskyddsområdet i Norra Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Gottfridsson med flera inkom med en skrivelse om att de vill att 

vattenskyddsområdet i Norra Möckleby ska avvecklas då inget vatten tas upp 

där i dagsläget och att det är förhållandevis lite vatten samt av dålig kvalité 

som finns i täkten. Dessutom anser de att det fördyrar deras produktion, de 

behöver planera sin växtföljd fem år i förväg och kan inte använda vilka 

preparat som de vill.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse om vattenskyddsområdet i Norra Möckleby inkommen den 10 juni 

2015. 

Karta vattenskyddsområde Norra Möckleby. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Vattenskyddsområdet i Norra Möckleby behålls med hänvisning till 

framtida vattenbehov.   

_____ 
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§ 263 Dnr 2015/000718 -001 

Ny kostorganisation 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande kostorganisation med två tillagningskök Äppelvägen och 

Skansenskolans kök, har varit igång sedan 1 april 2006. Mat transporteras till 

mottagningskök vid förskolor, grundskolor och särskilda boenden i 

kommunen.  

I takt med att grundskolor har renoverats och byggts till har också statusen 

på grundskolornas och förskolornas kök höjts. Idag klarar vi att laga mer mat 

vid respektive enhet.  

Äldres mat har varit föremål för djupare analys under 2015. Vi har problem 

med att klara det politiska beslutet om att erbjuda två alternativ vid lunch-

serveringen och vi har svårigheter med kvaliteten på kvällsmaten, då maten 

får varmhållas länge och på så sätt blir utbudet på kvällsmat begränsat. 

Vi har också för avsikt att höja kvaliteten på maten genom att så mycket som 

möjligt lagas så nära kunden som det bara är möjligt.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse daterad den 15 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2015. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 19 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ny kostorganisation startar upp den 1 mars 2016. Den innebär att köket 

vid Rönningegården kommer att startas upp igen och laga mat till de 

äldre vid särskilda boenden i Mörbylånga tätort. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att laga så mycket som möjligt av maten 

både till unga och gamla, så nära verksamheten som möjligt och från 

grunden.  

_____ 
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§ 264 Dnr 2015/000659 -189 

Ölands kommunalförbund - Reviderad förbundsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny förbundsordning för Ölands kommunalförbund har tagits 

fram och har överlämnats till de ingående kommunerna för beslut.      

Beslutsunderlag 

Förslag till ny förbundsordning för Ölands kommunalförbund. 

Förbundsdirektionens protokoll den 14 september 2015 § 54. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderad förbundsordning för Ölands kommunalförbund 

antas.     

_____ 
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§ 265 Dnr 2015/000687 -042 

Delårsrapport 2015 för Kalmarsundsregionens Ren-
hållare 

Sammanfattning av ärendet 

I delårsrapporten ingår förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning 

och noter.  

Resultatet för KSRR för perioden januari - augusti uppgår till 4,0 Mkr och 

prognosen för helåret är ett resultat på 4,0 Mkr.       

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2015 för KSRR. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Delårsrapport 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare godkänns.      

_____ 
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§ 266 Dnr 2015/000696 -450 

Renhållningstaxor och föreskrifter år 2016 för 
Kalmarsundsregionens Renhållare 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt ändrad rättspraxis ska medlemskommunerna fatta beslut om KSRR:s 

taxor och taxeföreskrifter. Förbundledningen lägger fram taxor och taxe-

öreskrifter, som i sig är oförändrade sedan 2012 med några undantag, liksom 

taxeföreskrifterna.      

Beslutsunderlag 

Renhållningstaxor och föreskrifter år 2016 för KSRR. 

Tjänsteskrivelse den 14 oktober 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 oktober 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Renhållningstaxor och föreskrifter 2016 för Kalmarsundsregionens 

Renhållare antas.   

_____ 
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§ 267 Dnr 6678 - 

Utredning om faderskap 

Sammanfattning av ärendet 

Sekretessärende. 
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