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§ 254 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Elisabeth Cima Kvarneke utses att justera dagens protokoll fredagen den 

9 december 2016.  

_____ 
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§ 255 Dnr 10655  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, samt ett extra ärende, godkänns som dagordning för 

mötet.  

_____ 
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§ 256 Dnr 2016/000179 139 

Svar på Medborgarförslag - Skicka ut en enkät till alla 
hushåll i kommunen angående byggande av HVB-hem 
för ensamkommande 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun skickar ut en enkät 

till alla hushåll i kommunen angående byggandet av HVB-hem för 

ensamkommande.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 15 februari 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 mars 2016 § 44. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 oktober 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016. 

Inbjudan den 1 december 2016 till Michael Norlin.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de många olika 

möjligheter som kommuninvånarna har att bilda opinion och ge uttryck 

för sina åsikter.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Michael Nordin, Nybrovägen 19, 386 34 Färjestaden 

M-verksamheten 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 257 Dnr 2016/000542 821 

Svar på Medborgarförslag - Införskaffa draperier till 
duscharna i Färjehallen 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att mellanväggar och duschdraperier sätts upp i 

Färjehallens duschrum så att duscharna kan delas in i bås på samma sätt som 

det till exempel är ordnat för duscharna på Skansenskolan.  

Ann Willsund, tf kommunchef informerar kommunstyrelsen om att en 

tillfällig åtgärd har gjorts i avvaktan på rapporten över möjliga ombyggnads-

alternativ samt kostnaderna för dessa. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 oktober 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016. 

Inbjudan den 1 december 2016 till Isabella Cherry.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på tillägg – Förvaltningen får i uppdrag att 

kontakta Isabella Cherry, förslagsställaren och förklara vilka åtgärder som 

kommer att göras i Färjehallen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag 

med Matilda Wärenfalks tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kultur- och näringslivssektorn ges i uppdrag att ta fram en rapport över 

möjliga ombyggnadsalternativ samt kostnaderna för dessa. Rapporten 

ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2017. 

2. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kultur- och 

näringslivssektorns uppdrag gällande möjliga ombyggnadsalternativ och 

kostnaderna för dessa.  

3. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta Isabella Cherry, förslagsställaren 

och förklara vilka åtgärder som kommer att göras i Färjehallen.   

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunchefen för kontakt med förslagsställaren 

Kultur och näringslivssektorn 

Mörbylånga Bostads AB 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 258 Dnr 2016/000616 512 

Svar på Medborgarförslag - Sänk hastigheten förbi 
förskolan på Törnbottenvägen i Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en hastighetssänkning från 40 km/h till 30 

km/h, utanför förskolan på Törnbottenvägen i Algutsrum. Tillsammans med 

hastighetssänkningen föreslås också andra hastighetsdämpande åtgärder 

framförallt förbi förskolan.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 8 juni 2016. 

Kommunledningsutskottets § 76/2016. (återremiss) 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016. 

Inbjudan den 1 december 2016 till Emelie Svendsén. 

Mail från Emelie Svendsén, inkommit den 5 december 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås gällande den föreslagna hastighetssänkningen 

med hänvisning till att förvaltningen bedömer att det saknas skäl för att i 

dagsläget ändra den gällande trafikföreskriften för området. 

2. Medborgarförslaget vidarebefordras i övrigt till Trafikverket som är 

väghållare och juridisk huvudman för Törnbottenvägen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Emelie Svendsén, Törnbottenvägen 37, 386 90 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Trafikverket, 781 89 Borlänge 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 259 Dnr 2016/000789 317 

Svar på Medborgarförslag - Uppsättning av 
gatubelysning på Jordtorpsvägen i Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att det ska sättas upp gatubelysning på 

Jordtorpsvägen i Algutsrum. Förslagsställaren framhåller att vägen är starkt 

trafikerad samt att många skolbarn som bor längs vägen promenerar till 

skolbussens uppsamlingsplats.    

Beslutsunderlag 

Svar på tidigare skrivelse, daterad den 22 augusti 2013. 

Policy för väg/gatubelysning i Mörbylånga kommun. 

Medborgarförslag, inkommit den 16 augusti 2016. 

Kommunfullmäktiges beslutden 21 juni 2016. § 186.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 november 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016. 

Inbjudan den 1 december 2016 till Sophie Eriksdotter.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget vidarebefordras till Trafikverket som är väghållare 

för Jordtorpsvägen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sophie Eriksdotter Forsman, Törnkvists väg 2, 386 96 Färjestaden 

Trafikverket, 781 89 Borlänge 

Teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 260 Dnr 2016/000928 002 

Kommunstyrelsens delegeringsordning 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen för 2017 har tagits 

fram.    

Beslutsunderlag 

Förslag till Kommunstyrelsens delegeringsordning 2017, daterat den 

7 november 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 november 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016. 

Förslag till beslut på mötet 

Förvaltningen har kommit in med tilläggsförslag till delegeringsordningen 

enligt följande: 

- Delegeringspunkt D308 tas bort eftersom Högsta förvaltningsdomstolen i 

ett beslut konstaterat att det står i strid med kommunallagens 6 kap. 34 § 

3 p att delegera ett sådant beslut.  

- Punkt D087 formuleras om till: Beslut om bistånd till vuxna, barn och 

ungdomar i form av vård i hem för vård eller boende (HVB) upp till fyra 

månader samt beslut om omplacering till annat HVB-hem som drivs av 

kommunen. 

- Punkt D088 formuleras om till: Beslut om bistånd till vuxna, barn och 

ungdomar i form av vård i hem för vård eller boende (HVB) för tid över 

fyra månader när det gäller placering (grundbeslut) eller omplacering till 

HVB-hem som drivs av annan än kommunen. 

- Punkt D099 formuleras om till: Beslut om bistånd till vuxna, barn och 

ungdomar i form av vård i stödboende upp till fyra månader samt beslut 

om omplacering till annat stödboende som drivs av kommunen. 

- Punkt D100 formuleras om till: Beslut om bistånd till vuxna, barn och 

ungdomar i form av vård i stödboende för tid över fyra månader när det 

gäller placering (grundbeslut) eller omplacering till stödboende som 

drivs av annan än kommunen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag med förvaltningens tillägg och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens delegeringsordning 2017 med förvaltningens 

tilläggsförslag antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunchefen 

Verksamhetsstöd - Kansli 

Författningssamling 

För kännedom: 
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§ 261 Dnr 2016/001101 040 

Internkontrollplan för kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska för varje år fastställa en internkontrollplan för att 

säkerställa att interna rutiner följs i de olika verksamheterna.    

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan, daterad den 23 november 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Internkontrollplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 

2017 antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sektionschefer 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd - Kansli 
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§ 262 Dnr 2016/001057 214 

Ansökan om planändring - Detaljplan Algutsrum 20:10, 
Brofästet, östra delen  

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har under 2015/2016 etablerat lokalgator, gång- och 

cykelvägar samt dagvattenhanteringsåtgärder i det så kallade ”handels-

området” Algutsrum 20:10 vid Brofästet, Färjestaden.  

Planändringen innebär att kommunen kan genomföra markförsäljningar samt 

att kommunen blir huvudman för allmän plats.    

Emmy Thidell, ingenjör och Bengt Johansson, mark och exploateringschef 

föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Planbestämmelser ”Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 Brofästet, östra 

delen”, vunnit laga kraft 16 december 2009. 

Utdrag från primärkartan, daterad den 8 november2016. 

Typskiss ”Byggnadshöjd”. 

Avsiktsförklaring mellan Mörbylånga kommun och Beijer Byggmaterial AB, 

daterad 7 april 2016. 

Förslag till planändring, daterad den 8 november 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 november 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansökan om planändring på Algutsrum 20:10, Brofästet, östra delen 

godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd - Kansli 
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§ 263 Dnr 2016/000964 622 

Kostpolicy med riktlinjer 

Sammanfattning av ärendet 

En gemensam kostpolicy för hela kostenhetens verksamhetsområde  

Beslutsunderlag 

Förslag på kostpolicy daterade den 5 oktober 2016. 

Tjänsteskrivelse daterade den 24 oktober 2016.    

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 21 november 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Eva Öberg (MP) yrkar på ändring på sidan 7 under rubriken Upphandling av 

livsmedel ”Vårt mål är att snarast öka andelen ekologiska livsmedel, dock 

senast år 2020. 

Roger Hedh (S) yrkar på tillägg om att två dagar i veckan ska frukost lagas 

på plats med exempelvis stekt ägg, bacon och eventuellt korv för de äldres 

doftupplevelse. 

Ulrik Brandén (M) yrkar med instämmande av Anna-Kajsa Arnesson (C) att 

i policyn med riktlinjer byts ”ekologisk” ut mot ”närproducerad/ekologisk”. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på återremiss för korrigering enligt yrkandena 

om ”doftfrukost” och ”närproducerad/ekologisk” 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

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

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avgörande idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

6 ja-röster och 7 nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för beredning enligt ovanstående yrkanden.    

_____ 
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Expedieras till: 

Förvaltningen 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C)  X   

Eva Öberg (MP)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oscarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   
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§ 264 Dnr 2016/000970 003 

Riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg och 
service enligt socialtjänstlagen 

Sammanfattning av ärendet 

Det föreligger ett förslag som innebär att den nuvarande betalnings-

ansvarslagen, BAL, upphävs och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen träder tidigast 

i kraft under hösten 2017. Förslaget innebär att den kommunala 

effektiviteten måste förbättras i samband med utskrivning av utskrivnings-

klara patienter från sjukhus.  

För att möjliggöra en återgång till bostaden på ett kvalitetsmässigt säkert sätt 

och framförallt på ett sätt som gör att den enskilde och dennes anhöriga 

känner trygghet och blir förvissade om att det erhålls den hjälp och det stöd 

som behövs i bostaden föreslås införandet av en ny insats under punkt 5.6 i 

Mörbylånga kommuns ”Riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg och 

service enligt socialtjänstlagen” som kallas Trygg Hemgång.    

Klas-Göran Gidlöf, myndighetschef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utredning, daterad den 11 augusti 2016. 

Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg och 

service enligt socialtjänstlagen, daterad den 24 oktober 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 november 2016.  

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 november 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Klas-Göran Gidlöf lämnar förslag på tillägg och strykning i riktlinjerna: 

”Vid utskrivning från sjukhus ska alltid insatsen 5.6 Trygg hemgång prövas 

innan insatsen 5.7 Korttidsboende beviljas.” 

Stycket ”5.10 Vak” tas bort. 

Anne Oscarsson (SD) yrkar på återremiss då dokumentet inte är fullständigt. 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar med instämmande av Elisabeth Cima 

Kvarneke (V) och Roger Hedh (S) om bifall till utskottets förslag med Klas-

Göran Gidlöfs tillägg. 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

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

Vidare hör ordföranden om de kan besluta enligt utskottets förslag med 

Klas-Göran Gidlöfs tillägg och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. I policyn skrivs följande in ”Vid utskrivning från sjukhus ska alltid 

insatsen 5.6 Trygg hemgång prövas innan insatsen 5.7 Korttidsboende 

beviljas”, samt stycket ”5.10 Vak” tas bort. 

2. Reviderade riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg och service 

enligt socialtjänstlagen i övrigt antas.  

3. Särskilda grupper tillskapas inom hemtjänsten i kommunen där personal 

ges i uppdrag att i samverkan med andra genomföra insatsen.   

_____ 

 

Expedieras till: 

Enhetschefer för rehabpersonal samt hemsjukvård 

Biståndshandläggare 

Enhetschefer för hemtjänst 
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§ 265 Dnr 24968  

Redovisning av uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 

förutsättningar för att införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar, 

samt fria resor för skolbarn i kommunen.        

Beslutsunderlag 

Avgiftsfri kollektivtrafik för barn/ungdomar i Mörbylånga daterad den 

26 september 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 266 Dnr 2016/000002 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sociala utskottets protokoll från den 16 november 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 16:38-16:39.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 267 Dnr 2016/000003 105 

Meddelanden och information 

Giftfri miljö i förskola och skola 

Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg och Charlott Johansson, miljö- och 

hälsoskyddsinspektör informerade om arbetet med giftfri förskola. 

Delades ut folder med information samt Enkät 2016. 

Ekonomisk uppföljning 

Karin Ericsson, tf ekonomichef informerade om att årets resultat pekar på ett 

plus.  

Förvaltningarna har sparat på olika sätt, men i dagsläget finns inga siffror på 

besparingarna. 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 28 november 2016. 

Rapport från kontaktpolitiker 

Carl Dahlin har lämnat skriftlig rapport från besök på Glömminge skola, 

Gårdby skola, hemsjukvården och rehabiliteringen. 

Klovenhall – Bredingestrand 

Ordföranden meddelar att eventuellt på kommunstyrelsens januarimöte 

kommer kommunstyrelsen och berörda tjänstemän besöka området 

Klovenhall – Bredingestrand. 

_____ 
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§ 268 Dnr 2016/001119 253 

Försäljning - Del av Algutsrum 20:10 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Algutsrum 20:10 till Elitmontage i 

Kalmar AB för uppförande av kontor, lager och butik, cirka 3 750 

kvadratmeter.  

Bengt Johansson, mark och exploateringschef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt daterad den 1 december 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elitmontage i Kalmar AB, Möllstorpsgatan 42, 386 31 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 269 Dnr 2015/000632 735 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Uppföra ett äldreboende i Södra 
Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att det ska tillsättas en projekt- eller styrgrupp som kan 

arbeta för uppförandet av ett äldreboende i Södra Möckleby inom en 10-

årsperiod. Motionen är också tydlig i avseende på att det som ska uppföras är 

ett särskilt boende. Ärendet återremitterades till förvaltningen av vård- och 

omsorgsutskottet den 14 april 2016.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 september 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2016. 

Vård- och omsorgsutskottets beslut den 14 april 2016 § 27, 

(återremiss). 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 november 2016.    

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 november 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Bength Andersson (S). 

Eva Folkesdotter Paradis yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima Kvarneke med 

fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 

förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för vård och omsorgsutskottets förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionens yrkande om tillsättande av en projekt- eller styrgrupp avslås 

med hänvisning till förvaltningens bedömning av att det saknas behov av 

ett nytt äldreboende.   

Reservation 

Elisabeth Cima Kvarneke (V), Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson 

(S), Roger Hedh (S) och Kristina Sjöström (S) till förmån för förslag om 

bifall till motionen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C)  X   

Eva Öberg (MP)  X   

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oscarsson (SD)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   
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§ 270 Dnr 2016/000274 103 

Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Tillsättande av 
en beredning för att skapa en integrationsplan för 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en fullmäktigeberedning tillsätts för att ta fram ett 

förslag till en integrationsplan.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 8 mars 2016. 

Beslut om remittering, den 9 mars 2016. 

Presidieskrivelse, daterad den 4 oktober 2016.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att kommunfullmäktige i juni 2016 

har antagit en policy för integrationsarbete.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 271 Dnr 2016/000457 919 

Svar på Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) - Att 
nya bostadsområden som planeras även innehåller 
hyresrätter 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen ska utreda vilket intresse externa 

byggnadsentreprenörer kan ha för att bygga hyresrätter samt att nya 

bostadsområden som planeras även ska innehålla hyresrätter.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 april 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 oktober 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Elisabeth Cima Kvarneke (V). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Matilda Wärenfalks med fleras 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag. 

Nej-röst för bifall till motionen. 

Omröstningsresultat 

6 ja-röster och 7 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls.    

Reservation 

Henrik Yngvesson (M) och Ulrik Brandén reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin Rosén (C)  X   

Eva Öberg (MP)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oscarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   
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§ 272 Dnr 2016/000624 609 

Svar på Motion av Anne Oskarsson (SD) - Undersöka 
hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska ge lämplig nämnd/utskott i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra en undersökning i de 

kommunala grundskolorna över elevernas resultat på nationella prov och 

slutbetyg över tid, per skola och sjukfrånvaron för lärare per skola och för 

samma tidsperiod samt att utreda kostnaderna för en sådan undersökning.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 juni 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 november 2016.    

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 21 november 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att sjukfrånvaron bland lärare i de 

kommunala skolorna inte kan bedömas utgöra ett problem samt att 

skolverksamheten arbetar på flera sätt för att hantera sjukfrånvaro inom 

ramen för de befintliga resurserna.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 273 Dnr 2016/000899 349 

Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) och Fredrik 
Jämtin (S) - Framtagande av långsiktigt vattenprogram 
med tillhörande strategi för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen ska ta fram ett tydligt och långsiktigt 

vattenprogram med en strategi som beskriver det framtida arbetet med 

vattenfrågorna. Motionärerna yrkar också på tillsättandet av en fullmäktige-

beredning med ansvar för att ta fram vattenprogrammet och den tillhörande 

strategin.    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 augusti 2016 § 190 – Tillsättande av en 

vattenberedning. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 augusti 2016 § 191 – Tillsättande av en 

permanent och parlamentarisk vattenberedning i Mörbylånga kommun. 

Motion, inkommen den 27 september 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 oktober 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016.    

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot bifall till motionen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att nuvarande VA-plan, vattenför-

sörjningsplan och kommande dagvattenplan, tillsammans bildar ett 

vattenprogram där det också görs strategiska och långsiktigt syftande 

ställningstaganden gällande den framtida vattenförsörjningen.   

Reservation 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Roger Hedh (S) och Kristina 

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

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

Ajournering 

Mötet ajourneras klockan 12.20-13.30 
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§ 274 Dnr 2016/001020 773 

Folkhälsoplan 2017-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsorådet har tagit fram ett förslag till ny Folkhälsoplan med mål 2017-

2020 för Mörbylånga kommun. Kommunfullmäktige beslutar under varje 

mandatperiod om en ny plan.   

Beslutsunderlag 

Folkhälsoplan 2017-2020, daterad den 11 nov 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 nov 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Folkhälsoplan 2017-2020 antas.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 275 Dnr 25399  

Bostadsförsörjningsprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Planavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett 

program för bostadsförsörjningen i kommunen.  

I enlighet med SFS 2013:866, 1 §, samt lag om ändring i lagen (2000:1383) 

om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska varje kommun med 

riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 

planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för att 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under 

varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna 

ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2016. 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram, godkännandehandling, upprättad 

den 12 oktober 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 145 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på återremiss för att ta fram ett nytt förslag. 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på återremiss då det saknas skarpa och 

offensiva förslag till åtgärder. 

Eva Öberg (MP), Kurt Arvidsson (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

stödjer förslagen om återremiss. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

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

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avgörande idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

4 ja-röster och 9 nej-röster. 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till miljö- och byggnadsnämnden för att ta fram 

ett nytt förslag då det saknas skarpa och offensiva förslag till åtgärder.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)   X  

Monika Löfvin Rosén (C)   X  

Eva Öberg (MP)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Roger Hedh (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oscarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   
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§ 276 Dnr 2016/001055 042 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Delårsbokslut 
1 januari 2016 - 31 augusti 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet för Kalmarsunds Gymnasieförbund uppgår för perioden januari – 

augusti 2016 till 21,7 mkr samtidigt som helårsprognosen kalkyleras till plus 

6,7 mkr. Det prognostiserade resultatet innebär att gymnasieförbundet klara 

av att inhämta den kostymanpassning, till största del hänfört till minskning 

av 16-19 åringar, som belastade verksamheten i början av året med cirka 

16 mkr    

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut januari – augusti 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsunds Gymnasieförbunds delårsbokslut januari – augusti 2016 

godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 277 Dnr 2016/001000 042 

Ölands Kommunalförbund - Delårsbokslut 1 januari 
2016 – 31 augusti 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Ölands Kommunalförbund har överlämnat sitt delårsbokslut till 

medlemskommunerna för godkännande.  

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut 1 januari – 31 augusti 2016 med prognos för 2016.  

Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Delårsbokslut 1 januari 2016 – 31 augusti 2016 med prognos för 2016 

godkänns.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

God Jul och Gott Nytt År 

Ordförande Henrik Yngvesson önskar politiker och medarbetare en riktigt 

skön och avkopplande jul och nyårshelg. 
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