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§ 169 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kristina Sjöström utses att justera dagens protokoll måndagen den 

22 augusti 2016, klockan 15.00.  

_____ 
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§ 170 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, där ärende nummer 19 utgår, godkänns som dagordning 

för sammanträdet.  

_____ 
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§ 171 Dnr 2016/000733 253 

Exploateringsavtal och köpekontrakt - Bromsen 1, 
Mörbylånga 2:12  

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer delar av fastigheterna Bromsen 1 och 

Mörbylånga 2:12, tillsammans med 2 767 m2 (kvartersmark) till Salman 

Investments AB. 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 20 juli 2016. 

Exploateringsavtal, daterat den 20 juli 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 juli 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontrakt och exploateringsavtal godkänns.  

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar köpekontrakt 

och exploateringsavtal.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Salman Investments AB, Skeppsgossevägen 14, 393 59 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 172 Dnr 2016/000591 253 

Köpekontrakt - Försäljning del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2 till NCC Sverige AB för 

uppförande av lägenheter, cirka 12 700 kvadratmeter. Yta för kvartersmark 

som överlåts bestäms av framtida detaljplan för området. 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 5 juli 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar köpe-

kontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

NCC Sverige AB, Tullbron 1, 392 32 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 173 Dnr 2016/000735 251 

Exploateringsavtal Björnhovda 4:12 - CIS 

Sammanfattning av ärendet 

Framtiden i Färjestaden AB avser exploatera fastigheten Björnhovda 4:12 

samt del av Björnhovda 2:135 i korsningen Åkervägen – Möllstorpsgatan i 

Färjestaden.  Exploateringen avser skola, sporthall samt lägenhetsbostäder 

och kan som tidigast påbörjas när detaljplanen i området vunnit laga kraft, 

vilket bör ske inom nära framtid.  Skola samt sporthall uppförs i nära 

samarbete med friskolan CIS som planerar hyra lokalerna av exploatören för 

skolverksamhet. 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterat den 12 juli 2016. 

Överenskommelse, daterad den 12 juli 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtal godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

exploateringsavtalet.  

_____ 

Ajournering 

Mötet ajourneras klockan 9.45-10.00 

 

Expedieras till: 

Framtiden i Färjestaden AB, c/o Anders Carlsson, Ramsågsgatan 4, 384 34 

Torsås 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 174 Dnr 2016/000534 041 

Capellagården - Ansökan om amorteringsfrihet för lån 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Capellagården har före september 2010 vänt sig till Mörbylånga 

kommun med begäran om ekonomiskt stöd för att klara en likviditetskris. Ett 

ränte- och amorteringsfritt lån på 400 000 SEK beviljades och utbetalades 

tidigare mot säkerhet i fastighet.  

Under 2015 begärde stiftelsen Capellagården en förlängning av tiden för 

återbetalning till år 2019. I skuldebrevet som upprättades i september 2015 

förlängdes lånetiden, med ett amorteringskrav på 100 000 SEK/år, till den 

27 februari 2019. 

Enligt ovanstående skuldebrev ska den första amorteringen á 100 000 SEK 

ske den 27 september 2016.  

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Capellagårdens anhållande om amorteringsfrihet, den 11 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse den 7 juni 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 juni 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja ett uppskov av återbetalningstiden, för stiftelsen Capellagården, 

med ett år. Slutbetalning ska alltså ske som senast den 27 september 

2020. Behövs ytterligare tid för återbetalning får ny ansökan lämnas in 

årligen. Pantbrev i fastighet utgör säkerhet, se under punkten 

överväganden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stiftelsen Capellagården, Vickleby, 386 93 Färjestaden 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 175 Dnr 2016/000351 700 

Rapportering av ej verkställda beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda 

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

ansvarig nämnd. Rapport skickas även till Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO).  

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 15 juni 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lillemo Bennsäter 
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§ 176 Dnr 2016/000758 023 

Anställning av förvaltningschef/miljöchef för miljö- och 
byggnadsförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 

En förvaltningschef/miljöchef för miljö- och byggnadsförvaltningen ska 

anställas eftersom den tidigare förvaltningschefen avslutat sin anställning på 

egen begäran.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Staffan Åsén anställs som förvaltningschef/miljöchef.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Personal 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 177 Dnr 2016/000271 343 

Svar på Medborgarförslag - Alternativ vattenförsörjning 
Warka Water 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun, gärna i en 

samverkan med Linnéuniversitetet, ska pröva systemet Warka Water för att 

se om detta skulle kunna bidra till vattenförsörjningen. Det finns sedan 

tidigare erfarenhet av Warka Water från Etiopien, där det använts för att 

förse avlägsna byar med dricksvatten.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 maj 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 juni 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till den 

åtgärdsplanering som gäller för närvarande.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jan Kerbosch, Ekströmsgatan 4 B, 386 50 Mörbylånga 
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§ 178 Dnr 2016/000765 040 

Besparingsförslag 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till besparingsåtgärder för att kunna finansiera uppkomna kostnader 

för vatten. 

Monica Högberg, kommunchef föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 151 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 augusti 2016. 

Redovisning av föreslagna åtgärder daterad den 8 augusti 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) med instämmande av Elisabeth Cima-Kvarneke (V) 

och Anne Oskarsson (SD) yrkar på återremiss för komplettering med 

konsekvensbeskrivning och ekonomisk redovisning till föreslagna 

besparingsåtgärder. 

Ajournering 

Mötet ajourneras klockan 11.00-11.15 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar enligt förvaltningens förslag, punkt 1, samt att 

förvaltningens punkt 2 stryks och ersätts med ”Uppdra till förvaltningen att 

månadsvis på kommunstyrelsens möten redovisa genomförda besparingar 

med målet att uppnå 2,5 % inom alla verksamheter”. 

Matilda Wärenfalk (S) med flera vidhåller tidigare yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsens om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 

avgöras idag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster och 6 nej-röster. 
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Beslutsgång 

Då ärendet ska avgöras vid dagens möte ställer ordföranden sitt yrkande mot 

förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

yrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslagna besparingsåtgärder. 

2. Uppdra till förvaltningen att månadsvis på kommunstyrelsens möten 

redovisa genomförda besparingar med målet att uppnå 2,5 % inom alla 

verksamheter.  

Reservation 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Bo Blad (S) och Kristina 

Sjöström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

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

VOTERING 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2016-08-16 
Paragrafnummer 

178 

 

 
 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) Carl Dahlin (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C) Marcus Persson (C)  X   

Eva Öberg (MP)  X   

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S) Bo Blad (S)  X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oskarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  7 6 -- 
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§ 179 Dnr 2016/000002 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 15 juni 2016. 

Sociala utskottets protokoll från den 14 juni, 13 juli och 22 juli 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 16:25 - 16:31.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 180 Dnr 2016/000003 105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 28 juni 2016. 

Vattensituationen 

Ordföranden informerade kort om sommarens vattensituation.  

_____ 
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§ 181 Dnr 2016/000178 820 

Svar på Medborgarförslag - Ett allaktivitetshus bör 
byggas i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att ett allaktivitetshus bör byggas i Mörbylånga 

tätort. Aktivitetshuset ska enligt förslaget inrymma en hall för idrott och 

motion, ett konferensrum samt en utställningslokal. Aktivitetshuset skulle 

därmed kunna bli en plats för kulturella aktiviteter, föreläsningar, olika typer 

av utställningar kombinerat med möjlighet att utöva motionsaktiviteter och 

idrottsverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 juni 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att det redan 

pågår ett arbete med att skapa en utställningshall och ett kulturcentrum i 

Mörbylånga.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 182 Dnr 2016/000257 869 

Svar på Medborgarförslag - Önskan om en kulturpelare 
på torget i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en kulturpelare sätts upp på torget i 

Mörbylånga. Motiven till förslaget är att det finns många kulturutövare i 

Mörbylånga som har sina ateljéer, gallerier eller verkstäder öppna sommartid 

och att det inte alltid är lätt för besökare och turister att hitta det man söker.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 juni 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M), med instämmande av Marcus Persson (C), yrkar bifall 

till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Ulrik Brandéns med fleras 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en särskild kultur-

pelare inte kan betraktas som ett kommunalt ansvar, samt att redan 

tillgänglig information tillsammans med de åtgärder som pågår inom 

kulturområdet, får anses fylla behovet av informationsanvisningar.  

Protokollsanteckning 

Från Ulrik Brandén (M). 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 



Protokollsanteckning till kommunstyrelsens § 182 

Jag beklagar kommunstyrelsens beslut att avslå medborgarförslaget om att uppföra en 

kulturpelare i Mörbylånga köping. Det rimmar väldigt illa med kommunens mål om 

Mörbylånga kommun som en ledande kulturkommun. 

En kulturpelare, en vägvisare, skulle bidra till att lyfta fram de kulturella institutioner och 

verksamheter som finns i Mörbylånga köping. Både bofasta och turister skulle få lättare att 

hitta och bli inspirerade att ta del av det lokala kulturutbudet. Det är därför man har vägvisare. 

Det har många andra kommuner insett, bl.a. Kalmar. 

Ulrik Brandén (M)  
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§ 183 Dnr 2013/000245 104 

Svar på Motion av Tommy Eliasson (S) och Anna 
Hedh (S) - Införande av ett oppositionsråd 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att den politiska oppositionen ges resurser motsvarande 

ett heltidsanställt oppositionsråd. Motionen framhåller att många yngre 

fritidspolitiker lämnar sina uppdrag då det är svårt att kombinera politiskt 

arbete med familj och yrkesliv. Att ge goda förutsättningar för oppositionen i 

en kommun bidrar till en sund och konstruktiv utveckling.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 15 mars 2013. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2013 § 139. 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2014 § 93. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 25 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 juni 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Bength Andersson (S), med instämmande av Elisabeth Cima-Kvarneke (V) 

och Anne Oskarsson (SD), yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Bength Anderssons med fleras 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för Bength Anderssons med fleras yrkande. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att nuvarande tjänstgöringsgrad och 

arvodering är rimliga i förhållande till kommunens storlek.  
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) Carl Dahlin (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C) Marcus Persson (C)  X   

Eva Öberg (MP)  X   

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S) Bo Blad (S)  X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oskarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  7 6 -- 
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Reservation 

Bength Andersson (S), Matilda Wärenfalk (S), Bo Blad (S), Kristina 

Sjöström (S), Elisabeth Cima-Kvarneke (V) och Anne Oskarsson (SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 184 Dnr 2016/000082 103 

Svar på Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) och 
Matilda Wärenfalk (S) - Tillsättande av en vatten-
beredning 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en vattenberedning ska tillsättas snarast. Förslaget 

ställs mot bakgrund av den aktuella vattensituationen i Mörbylånga 

kommun. 

Beredningens uppgift skulle vara att fungera som politiskt bollplank och att 

pröva olika tänkbara lösningar för att säkra vattentillgången.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 januari 2016. 

Beslut om remittering, daterat den 26 januari 2016. 

Presidieskrivelse, daterad den 12 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 juni 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Matilda Wärenfalks yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för Matilda Wärenfalks yrkande. 

Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att frågan om kommunens 

vattenförsörjning inte lämpar sig för en beredning med tanke på att 

många budgetöverväganden måste göras och att en beredning inte 

kommer att hinna med att leverera beslutsunderlag tillräckligt snabbt. 

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsens presidium lämpar sig 

bättre som bollplank till förvaltningen i den här frågan.  

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

m:\protokoll\kommunstyrelsen\2016\160816\160816 votering § 184.docx 
 

 

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

VOTERING 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2016-08-16 
Paragrafnummer 

184 

 

 
 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) Carl Dahlin (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C) Marcus Persson (C)  X   

Eva Öberg (MP)  X   

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S) Bo Blad (S)  X  
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Anne Oskarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  8 5 -- 
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§ 185 Dnr 2016/000105 103 

Svar på Motion av Claus Zaar (SD) och Anne 
Oskarsson (SD) - Tillsättande av permanent och 
parlamentarisk vattenberedning i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en permanent och parlamentarisk vattenberedning ska 

tillsättas snarast. Förslaget ställs mot bakgrund av den aktuella vatten-

situationen i Mörbylånga kommun. 

Beredningen föreslås få ekonomiska resurser för att ta fram innovativa 

lösningar och att ta fram olika ”piska-morotverktyg” för att hantera vatten-

förbrukningen. Beredningen föreslås också få ansvaret för att varje berörd 

ölandsbo får utbildning och information om vattenkrisen och dess följd-

verkningar.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 2 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 15 juni 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oskarsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Anne Oskarssons yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att frågan om kommunens vatten-

försörjning inte lämpar sig för en beredning med tanke på att många 

budgetöverväganden måste göras och att flera beslut kommer att behöva 

fattas inom en relativt snar framtid som knappast kommer att hinna 

behandlas av en beredning. Kommunstyrelsen är den nämnd som har 

ansvar för de verksamheter som tas upp i motionen.  

Reservation 

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

_____ 
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§ 186 Dnr 2016/000273 401 

Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Riskerna med 
elektromagnetiska fält infogas i de lokala hälsoskydds-
föreskrifterna för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Eric Rosenlund (SD) har lämnat en motion där han yrkar på att kommunen 

inför en begränsning av elektromagnetiska fält i de lokala hälsoskydds-

föreskrifterna för Mörbylånga kommun. 

Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har kompetens inom 

området och de utfärdar de bestämmelser och rekommendationer som 

behövs på området. Förvaltningen bedömer inte att området bör eller får 

regleras på kommunal nivå.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 8 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2016.  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut den 9 juni 

2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 90 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till att området inte bör eller får regleras 

på kommunal nivå.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.55-13.00 
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§ 187 Dnr 2016/000700 003 

Klimatstrategi 2017-2020 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Klimatstrategi 2017-2020 för 

Mörbylånga kommun. Strategin ska gälla för alla verksamheter och bolag, 

samt alla tjänstemän och politiker. Uppföljning av klimatstrategin kommer 

att ske årligen i samband med kommunens årsredovisning.  

Beslutsunderlag 

Klimatstrategi 2017-2020, daterad den 30 juni 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut den 9 juni 

2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 92 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M) och Ulrik Brandén (M) yrkar på återremiss för komp-

lettering med kostnadsberäkning på de mål som går att beräkna. Se över 

årtalen i strategin. Ställningstagandena ska luta sig emot evidensbaserade 

erfarenheter från andra. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 13.40-13.55. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsens om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 

avgöras idag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för återremiss. 

Nej-röst för att avgöras idag. 

Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för komplettering med kostnadsberäkning på de 

mål som går att beräkna. Se över årtalen i strategin. Ställningstagandena 

ska luta sig emot evidensbaserade erfarenheter från andra.  

_____ 
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Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Eva Folkesdotter-Paradis (M) Carl Dahlin (M)  X   
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Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S) Bo Blad (S)  X  
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Anne Oskarsson (SD)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   

  8 5 -- 
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§ 188 Dnr 2016/000762 214 

Detaljplan Björnhovda 25:339 - Vasatomten 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 1 december 2008 om att ändra planens ändamål 

från allmänt ändamål till bostadsändamål.  

Planens syfte är att möjliggöra för bostads- samt vårdändamål. Syftet är även 

att nybyggnation inte inkräktar på befintligt serviceboende i söder.  

Vidare är syftet att tillåta en högre exploateringsgrad men som samspelar 

med befintlig karaktär och omgivning utan att verka för dominerade. För att 

bevara områdets parkkaraktär bör värdefulla ekar bevaras. 

Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och 

infartsförhållanden. 

En checklista för miljöbedömning daterad den 22 december 2015 har 

upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat den 21 april 2016 

bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan 

varför en MKB inte behöver upprättas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterat den 22 juni 2016. 

Kommunens utlåtande, upprättat den 30 augusti 2016. 

Plankarta, upprättad den 22 december 2015, reviderad den 21 april 2016, 

redaktionellt ändrad den 30 augusti 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 22 december 2015, reviderad den 21 april 

2016, redaktionellt ändrad den 30 augusti 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 21 april 2016. 

Behovsbedömning, daterad den 22 december 2015, reviderad den 21 april 

2016. 

Social checklista, daterad den 22 december 2015. 

Bullerutredning, daterad den 21 april 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut den 9 juni 

2016.  

Miljö- och byggnadsnämndens § 100 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunens utlåtande över inkomna synpunkter upprättad den 

30 augusti 2016 godkänns som sin egen. 
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2. Planförslaget upprättat den 22 december 2015 och reviderat den 21 april 

2016 och redaktionellt ändrat den 30 augusti 2016 antas i enlighet med 

PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 29 § (1987:10).  

_____ 
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§ 189 Dnr 2016/000764 440 

Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter för 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår en revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter för 

Mörbylånga kommun. Revideringen består främst av ett förtydligande om 

vad som anses vara fjäderfä för sällskapsdjur och en förändring av perioden 

när eldning av torrt trädgårdsavfall är tillåten inom detaljplanelagt område. 

Förändringarna föreslås börja gälla från den 1 oktober 2016.  

Beslutsunderlag 

Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga kommun daterad 

den 31 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut den 9 juni 

2016.  

Miljö- och byggnadsnämndens § 94 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fastställa lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga kommun att 

gälla från den 1 oktober 2016.  

_____ 
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Personliga ersättare Närvaro 

Jeanette Lindh (KD) X 

Carl Dahlin (M)  (X) 

Sven Stensson (M)   -- 

Sebastian Hallén (L) -- 

Gunilla Karlsson (C) §§ 169-186 X 

Marcus Persson (C)  (X) 

Johan P Hammarstedt (MP) -- 

Ulf Magnusson (S) X 

Kurt Arvidsson (S) X 
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Veronika Hildingsson (S) X 

Curt Ekvall (SD) X 
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