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§ 62 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ulrik Brandén utses att justera dagens protokoll 

_____ 
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§ 63 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet.  

_____ 
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§ 64 Dnr 2016/000076 003 

Revidering av instruktioner för kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och ungdomsutskottet har den 18 januari 2016 lämnat förslag om att 

utöka dagarna för kontaktpolitiker till fyra dagar per år. I samband med 

beredningen av förslaget har behovet av att revidera instruktionen för 

kontaktpolitiker blivit tydlig.  

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut, den 18 januari 2016. 

Förslag till instruktion för kontaktpolitiker. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 19 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på att ärendet remitteras till barn- och 

ungdomsutskottet samt vård- och omsorgsutskottet för synpunkter. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelsen beslutar att remittera 

ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet remitteras till barn- och ungdomsutskottet samt vård- och 

omsorgsutskottet för synpunkter.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Barn- och ungdomsutskottet 

Vård- och omsorgsutskottet 
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§ 65 Dnr 2016/000190 609 

Remiss på ansökan från CIS Kalmar AB om god-
kännande som huvudman för nyetablering av en fri-
stående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid 
Östra Skolan i Mörbylånga kommun från och med 
läsåret 2017/2018 - Skolinspektionens Dnr 31-2016:569 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har uppmanats av Skolinspektionen att lämna ett 

yttrande över konsekvenser vid Östra skolans etablering i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Skolinspektionens remiss inkommen den 17 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2016. 

Yttrande daterad den 9 mars 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 21 mars 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrandet som sitt eget.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, 104 35 Stockholm 

För kännedom: 

Ann Willsund, M-verksamheten 

David Idermark, M-verksamheten 
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§ 66 Dnr 2015/000215 311 

Svar på Medborgarförslag - Genomfart för bil förbi 
Bredingestrand till parkerings- och rastplatsen vid 
Klovenhall samt borttagande av förbudsskyltar på 
allmänning 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att vägen förbi villaområdet Bredingestrand 

åter öppnas för biltrafik till parkerings- och rastplatsen och att förbudsskyltar 

tas bort. Medborgarförslaget pekar också på att de stenbumlingar som kantar 

vägen bör avlägsnas.  

Tord Rosenqvist föredrar sitt medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 13 april 2015. 

Minnesanteckningar, daterade den 28 januari 2016. 

Tillägg till anteckningar, daterade den 26 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 mars 2016 med kartbilaga. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016. 

Inbjudan den 29 mars 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar, med instämmande av Anna-Kajsa 

Arnesson (C), på att ärendet återremitteras för en grundlig genomgång. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera 

ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för en grundlig genomgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – mark och exploatering 
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För kännedom: 

Tord Rosenqvist 

Jonas Jansson, verksamhetsstöd - kommunkansli 
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§ 67 Dnr 2015/000613 822 

Svar på Medborgarförslag - Bygg ut badbryggan i 
Kalvhagen 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren önskar att Mörbylånga kommun bygger ut badbryggan vid 

badplatsen Kalvhagen i södra delen av Mörbylånga samhälle. Önskemål om 

att bygga två stycken 5 – 6 meter långa tvärgående armar, en längst ut på 

bryggan och den andra 25 meter längre in mot land. Så har det varit förr.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 18 september 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 december 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016. 

Inbjudan den 29 mars 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående översyn 

av kommunens samtliga friluftsbad. Översynen får visa vilka eventuella 

investeringar som kan bli aktuella.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Britt-Marie Rosenqvist, Esplanaden 2, 386 50 Mörbylånga 

Martin Hedenmo 

Lena Petersén 

För kännedom: 

Sekreteraren fvb kommunfullmäktige 
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§ 68 Dnr 2015/000705 823 

Svar på Medborgarförslag - Hinderbana med anslutning 
till motionsspåret i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren önskar att Mörbylånga kommun anlägger en hinderbana 

med anslutning till motionsspåret i Mörbylånga. En hinderbana skulle passa 

bra som komplement till naturgymmet. Det skulle vara ett roligare sätt att 

träna på och locka fler folk till att träna.  

Thilda Gustafsson föredrar sitt medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 oktober 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 17 november 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad 8 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016. 

Inbjudan den 29 mars 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls genom att fyra nya träningsstationer kommer 

att byggas så fort vädret tillåter med placering enligt förslagsställarens 

önskemål.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Thilda Gustafsson, Trollhättevägen 1, 386 51 Mörbylånga 

Martin Hedenmo 

Lena Petersén 

För kännedom: 

Sekreteraren fvb kommunfullmäktige 
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§ 69 Dnr 2015/000739 337 

Svar på Medborgarförslag - Nya lekredskap på 
Alunskolans skolgård 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att skolgården på Alunskolan i första hand 

utrustas med en större klätterställning för rastaktiviteter.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 23 oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016. 

Inbjudan den 29 mars 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det av barn- och 

ungdomsverksamhetens handlingsplan ”Projekt utemiljö”, framgår att 

det för år 2016 finns medel avsatta för investeringar i utemiljöerna på 

förskolor och skolor i kommunen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Wreinert, Alunskolan, Södra Möcklebyvägen 1, 386 63 

Degerhamn 

Barn- och ungdomsverksamheten 

För kännedom: 

Sekreteraren fvb kommunfullmäktige 
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§ 70 Dnr 2016/000002 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sociala utskottets protokoll från den 3 mars och 16 mars 2016. 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 11 februari och den 17 mars 

2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 16:10-16:13 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(40) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-04-05  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 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 30 mars 2016 

Föreningsrådet 

Monika Löfvin Rosén, ordförande informerade från föreningsrådets möte 

den 23 mars2016. 

Tillgänglighetsrådet 

Elisabeth Cima Kvarneke, ordförande informerade om att årets 

tillgänglighetspris tilldelades Sven-Oskar Tornegård. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Matilda Wärenfalk, ledamot informerade från mötet den 25 februari 2016 

om bland annat att lägesrapport om språkintroduktion kommer att redovisas 

vid varje styrelsemöte. 

Bolag och förbund 

Henrik Yngvesson, ordförande informerade om att bjuda in VD/förbunds-

chef från kommunens bolag och de olika förbunden till kommunstyrelsen för 

avstämning och information.        

_____ 
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§ 72 Dnr 2012/000581 821 

Svar på Medborgarförslag - Flytta Granngårdens 
byggnad i Mörbylånga hamn till Torslunda skola och 
inred den till duglig idrottshall. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Granngårdens byggnad i Mörbylånga hamn 

flyttas till Torslunda skola för att tillgodose skolans behov av idrottshall 

samt för att ge den öländska friidrotten bättre träningsmöjligheter inomhus.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 november 2012. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att Torslunda-

hallen sedan invigningen i november 2014, fyller Torslunda skolas behov 

av idrottshall.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 73 Dnr 2014/000031 312 

Svar på Medborgarförslag - Utbyggnad av säkra gång- 
och cykelvägar i Färjestadens tätort 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en utbyggnad av gång- och cykelvägar i 

Färjestadens tätort. Förslagsställaren föreslår en utbyggnad av en 

sammanhängande gång- och cykelväg längs Järnvägsgatan, gång- och 

cykelväg från hamnen via Storgatan och vidare till väg 136 som fortsätter 

från Almèrs till Arontorp, samt ett övergångsställe från Storgatan över 

Brovägen till hamnplan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 januari 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att en viss del av 

gång- och cykelväg är under byggnation. Beträffande gång- och cykelväg 

till Äppelvägen kommer en översyn av skyltningen att göras, då 

alternativ väg redan finns. Kommunen kommer att ta upp frågan med 

Trafikverket rörande övergångsställe, väg 136 och Storgatan då 

Trafikverket är huvudman.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 74 Dnr 2014/000749 312 

Svar på Medborgarförslag - Önskan om att en cykelväg 
byggs mellan Arontorp, Almérs och även ner till 
Färjestaden runt upp till Ölands Skogsby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en utbyggnad av cykelväg från Färjestaden via 

Almérs, Arontorp till Skogsby. Det är många nyinflyttade i området och tät 

trafik på väg 136.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 november 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar på tillägg att avsluta meningen i beslutet 

med ”och Regionförbundet som bär budgetansvaret.” 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag 

med Elisabeth Cima Kvarnekes tillägg och finner att kommunstyrelsen 

beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att kommunen 

kommer att ta upp frågan med Trafikverket som är huvudman och 

Regionförbundet som bär budgetansvaret.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 2015/000786 312 

Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) - Gång- och 
cykelväg från Algutsrum till Färjestaden via Björnhovda 
(Almérs) 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås anläggning av en gång- och cykelväg från Algutsrum till 

Färjestaden via Björnhovda.  

Motionären yrkar på att Mörbylånga kommun ska initiera förhandling med 

Trafikverket i frågan. Om inte bör Mörbylånga kommun med eller utan 

Trafikverkets medverkan, se till att detta ombesörjs.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 november 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att kommunen kommer ta upp 

frågan med Trafikverket som är huvudman och Regionförbundet som bär 

budgetansvaret.  

_____ 
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§ 76 Dnr 2014/000654 860 

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) ang 
Världsarvsmuseum, Kulturens Hus och nytt bibliotek 
med samlingslokal i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en beredning med uppdrag att samordna och 

lokalisera mötesplatser i kommunen ska tillsättas. Beredningen ska ha 

mandat att utveckla idéförslag till olika lösningar både ur ett kultur- och 

näringslivsperspektiv. I motionen föreslås vidare ett kulturhus i Mörbylånga 

och ett bibliotek i Färjestaden samt att kommunen också behöver inrätta ett 

världsarvshus med information om världsarvet, alternativt utveckla digitala 

lösningar för att arbeta med världsarvsinformation.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 oktober 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att de yrkanden som framförs i 

motionen är tillgodosedda dels genom kommunfullmäktiges tidigare 

beslut om att inrätta en kulturberedning och dels genom pågående 

arbetsprocesser inom förvaltningen.  

Anteckning 

Den handlingsplan som är beslutad 2015 finns planer för kulturhus i 

Mörbylånga och Färjestaden. 

/Carina Adolfsson Elgestam (S) 

_____ 
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§ 77 Dnr 2014/000770 003 

Svar på Motion av Bo Blad (S) - Avtal och regelverk för 
kommunal samverkan 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att förvaltningen ska utforma standardiserade rutiner för 

de olika processer som behöver genomföras när kommunen vill inleda ett 

samarbete med, alternativt köpa tjänster av någon annan kommun i olika 

verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 november 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Carina Adolfsson Elgestams 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att tillräcklig vägledning 

redan finns och tillämpas i förekommande fall.  

Reservation 

Carina Adolfsson Elgestam (S), Bength Andersson (S), Matilda 

Wärenfalk (S) och Roger Hedh (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag. 

_____ 
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§ 78 Dnr 2014/000779 291 

Svar på Motion av Hans Sabelström (C) - Installation av 
solpaneler på taket till nya F-6 skolan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att solpaneler ska installeras på den nya Smaragdskolan i 

Färjestaden samt med hänvisning till kommunens Klimatstrategi, att 

solpaneler ska installeras vid all nybyggnation av fastigheter och lokaler som 

kommunen ska äga och att befintliga lokaler ska ses över och eventuellt 

kompletteras med solpaneler.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 27 november 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2014, § 231. 

Komplettering till motion, inkommen den 19 december 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att Smaragdskolan redan är 

färdigställd. 

2. I övrigt ställa sig bakom de synpunkter som framförs i motionen. 

3. Det beslut som tagits i klimatstrategin om bland annat 

energieffektivisering ska följas vid kommunens nybyggnationer.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(40) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-04-05  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr 2015/000039 156 

Svar på Motion av Hans Sabelström (C) - Tillsättande av 
beredning för översyn och tillskapande av tillväxt och 
inflyttning på södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige bör tillsätta en beredning som 

tittar på förutsättningarna att skapa en ökad tillväxt på södra Öland. Det kan 

handla om att titta på förutsättningarna för en ökad inflyttning, fler 

arbetstillfällen och ökad service.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 januari 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2015 § 9. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att beredningen för utveckling av 

södra Öland är tillsatt och att beredningens arbete pågår.  

_____ 
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§ 80 Dnr 2015/000133 531 

Svar på Motion av Johan P Hammarstedt (MP) - Fria 
resor med kollektivtrafiken för skolbarnen i Mörbylånga 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda omfattningen 

av de ekonomiska åtaganden som skulle bli en följd av att alla skolbarn får 

fria resor med kollektivtrafiken inom kommunen. I motionen föreslås även 

att det skapas utrymme i 2017 års budget för att täcka ett sådant åtagande.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 10 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionens första yrkande bifalls. 

2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till att en eventuell 

medelsanvisning efter genomförd utredning och beslut i ärendet, är en 

fråga för budgetberedningen.  

_____ 
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§ 81 Dnr 2015/000781 531 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Avgiftsfri kollektivtrafik för 
barn/ungdomar i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att utreda 

förutsättningarna för att införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn/ungdomar i 

Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 november 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls.  

_____ 
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§ 82 Dnr 2015/000398 133 

Svar på Motion av Bength Andersson (S) - 
Kvalitetssäkra mottagandet av asylsökande och 
nyanlända till kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att upprätta 

ett kvalitetssäkringsprogram för mottagande av asylsökande och nyanlända, 

att garantera omedelbara svenskstudier samt ge möjligheter till såväl 

asylsökande som nyanlända att delta i olika arbetsmarknadsåtgärder.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 16 juni 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2015 § 100. 

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2016. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 mars 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar på att motionen anses besvarad med 

hänvisning till policyn för integrationsarbete. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Carina Adolfsson Elgestams 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till policyn för 

integrationsarbete.          

_____ 
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§ 83 Dnr 2014/000760 106 

Samverkansavtal - IT-verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014 § 231, om ett 

samverkansavtal med Borgholms kommun angående gemensam IT-drift 

upphävdes av Förvaltningsrätten i Växjö den 12 mars 2015. Beslutet 

överklagades av kommunen men kammarrätten beslutade den 9 februari 

2016 att inte bevilja prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens 

dom står fast och kommunstyrelsens beslut upphävs. 

Grunden för att beslutet har upphävts är att domstolen anser att beslutet inte 

kommit till i laga ordningen eftersom kommunstyrelsen enligt 

förvaltningsrätten inte hade befogenhet att fatta beslutet.  Beslutet skulle 

istället ha fattats av kommunfullmäktige. 

För att rätta det fel som enligt domstolen har begåtts så behöver ärendet nu 

tas upp igen så att kommunfullmäktige kan fatta beslut om att godkänna 

avtalet.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal IT-drift mellan Borgholms kommun och Mörbylånga 

kommun, med bilagor och personuppgiftsbiträdesavtal. 

Förvaltningsrättens dom, den 12 mars 2015. 

Kammarrättens beslut, den 9 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Samverkansavtal IT-drift mellan Borgholms kommun och Mörbylånga 

kommun godkänns.  

_____ 
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§ 84 Dnr 2015/000895 003 

IT-strategi 

Sammanfattning av ärendet 

IT bedrivs i samverkan mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner; 

Verksamheten hör organisatoriskt till Borgholms kommun. Samverkan 

regleras i ett samverkansavtal och kommunerna har en gemensam IT-

handbok. En IT-strategi utgör ett stöd för arbetet.  

Beslutsunderlag 

IT-strategi, den 22 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, den 22 december 2015 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta föreslagen IT-strategi.  

_____ 
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§ 85 Dnr 2016/000098 106 

Godkännande av investering för ombyggnation av 
optisk sortering i avfallsanläggning MOSA - KSRR 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) framställer genom dess förbunds-

ledning en begäran, till medlemskommunerna om utökat investerings-

utrymme uppgående till högst 30 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens beslut den 22 januari 2016, § 5. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares framställan om ett tillfälligt utökat 

investeringsutrymme, till högst 30 miljoner kronor, bifalles.  

_____ 
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§ 86 Dnr 2016/000248 170 

Remiss avseende handlingsprogram 2015-2018 för 
Räddningstjänsten Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ska kommunen ta fram 

ett handlingsprogram som visar hur räddningstjänsten arbetar förebyggande 

respektive operativt om en olycka inträffar. 

Räddningstjänsten Öland begär nu Mörbylånga kommuns yttrande över 

förslag till handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018.  

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland för 

mandatperioden 2015-2018, daterad den 1 mars 2016.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ställa sig bakom handlingsplanen. Vid utredningen av en gemensam 

säkerhetssamordning för Ölandskommunerna ska de juridiska aspekterna 

särskilt beaktas, de berörda kommunerna ska även involveras i 

utredningsarbetet.  

_____ 
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§ 87 Dnr 2015/000689 140 

Beredningen för näringslivsstrategi - Slutbetänkande 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska yttra sig över näringslivsberedningens slutbetänkande 

och förslag till näringslivsstrategi. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till 

yttrande.  

Beslutsunderlag 

Beredningens slutbetänkande med bilagor. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) ställer sig bakom Anders Wassbäcks (V) sär-

skilda yttrande, med instämmande av Carina Adolfsson Elgestam (S) och 

yrkar att i strategin under rubriken Effektiva kommunala processer stryks 

följande punkt 

 Kommunen ska under 2016-2017 utreda vilka verksamheter och tjänster 

som kan omfattas av utmaningsrätt. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag 

och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Ordföranden hör om de kan besluta enligt Elisabeth Cima Kvarneke förslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bifall till beredningens förslag till beslut, med förändringen att den första 

punkten under rubriken ”Samverkan med näringslivet” istället får 

följande lydelse: ”Kommunen ska ha en uppsökande verksamhet riktad 

till företag inom kommunen. Besöken ska genomföras av både 

tjänstemän från de olika sektorerna i kommunen och av 

förtroendevalda”.         

Reservation 

Elisabeth Cima Kvarneke (V), Carina Adolfsson Elgestam (S), Bength 

Andersson (S), Matilda Wärenfalk (S) och Roger Hedh (S) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för Elisabeth Cima Kvarnekes förslag. 
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Anteckning 

Carina Adolfsson Elgestam (S) ställer sig bakom beredningens förslag med 

bifall till Per Elgestam (S) och Jerker Nilsson (S) yttrande i beredningen.  

Socialdemokraterna anser att Handel som näring och företagande är viktig 

del av näringslivet och ska ingå i Näringslivsstrategin. 

Vidare anser vi att kommunen ska aktivt ge stöd och råd för att fler öländska 

företag ska ges information och kunskap om hur det går att komma ut på den 

internationella marknaden. 

/Carina Adolfsson Elgestam (S) 

_____ 
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§ 88 Dnr 2016/000300 042 

Årsredovisning 2015 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett godkännande av Årsredovisning 2015. Kommunens 

resultat för 2015 uppgår till 17,4 miljoner kronor.  

Rickard Brivald, ekonomichef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2015 godkänns.  

_____ 
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§ 89 Dnr 2016/000301 041 

Tilläggsanslag för underhållsarbete av fyra 
kommunägda fastigheter år 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB har lämnat en redovisning över fyra byggnader som 

har extra stort behov av underhåll och där ordinarie underhållsmedel inte 

kommer att täcka behovet. Kostnaden för nödvändiga underhållsarbeten i 

byggnaderna beräknas till 5,1 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Mörbylånga Bostads AB, daterad den 8 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Tilläggsanslag beviljas med 5,1 miljoner kronor som avsätts i 

kommunens investeringsbudget för år 2016, med syftet att möjliggöra de 

föreslagna underhållsarbetena.  

_____ 
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§ 90 Dnr 2016/000229 231 

Nybyggnation av lägenheter 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB planerar att bygga sammanlagt 40 nya lägenheter 

på tre olika områden inom kommunen. Bolaget begär med anledning av detta 

kommunfullmäktiges godkännande i enlighet med underställningsplikten i 

ägardirektiv 2015.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Mörbylånga Bostads AB, inkommen den 24 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna att Mörbylånga Bostads AB får fatta det begärda 

investeringsbeslutet avseende nybyggnation av lägenheter.  

_____ 
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§ 91 Dnr 2016/000132 003 

Policy för integrationsarbete 

Sammanfattning av ärendet 

Policyn för integration vänder sig till alla som bor i Mörbylånga kommun. 

Den ska slå fast allas rätt att delta i samhället och få ta del av samhällets 

utbud av utbildning, arbete, kultur och fritid. Inga begränsningar ska finnas 

oavsett etniskt ursprung och kulturell och religiös bakgrund. Alla människor 

är en tillgång.  

Beslutsunderlag 

Policy för integrationsarbete daterad den 4 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oskarsson (SD) yrkar avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Anne Oskarssons yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Policyn för integrationsarbete antas och kommer att gälla från och med 

den 1 juni 2016.  

Reservation 

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

Anteckning 

Curt Ekvall (SD) stödjer Anne Oskarssons (SD) yrkande. 

_____ 
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§ 92 Dnr 2015/000691 003 

Policy för väg-/gatubelysning i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommun. Denna policy kommer att underlätta hanteringen och 

handläggandet av de väg-/gatubelysningsansökningar som Mörbylånga 

kommun tar emot.  

Niclas Beermann, teknisk chef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 259/15. (Återremiss) 

Reviderad policy för väg- och gatubelysning, daterad den 16 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Eva Öberg (MP), med instämmande av Anna-Kajsa Arnesson (C), yrkar på 

att under rubriken Krav, punkt 3 ändras till:  

- fyra bostadsfastigheter 

- avstånd 200 meter utefter vägens sträckning. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 14.10-14.22 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) sammanfattar överenskommet yrkande: 

Under rubriken Krav, punkt 3 ändras till: 

- fyra bostadsfastigheter 

- avstånd 200 meter utefter vägens sträckning. 

Under rubriken Befintlig belysning, ändras till: 

- Befintlig belysning som KLU beslutar göra om i sin helhet (inklusive 

kabel, fundament, stolpe, m.m.) ska i sin nya utformning i huvudsak uppfylla 

ovanstående krav….. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt yrkandet 

samt att i övrigt anta förslaget till policy för väg-/gatubelysning och finner 

att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Under rubriken Krav, punkt 3 ändras till: 

- fyra bostadsfastigheter 

- avstånd 200 meter utefter vägens sträckning. 

2. Under rubriken Befintlig belysning, ändras till: 

- Befintlig belysning som KLU beslutar göra om i sin helhet (inklusive 

kabel, fundament, stolpe, m.m.) ska i sin nya utformning i huvudsak 

uppfylla ovanstående krav….. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reviderat förslag till Policy för väg-/gatubelysning, daterad den 5 april 

2016, antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 93 Dnr 2015/000082 214 

Planprogram för Möllstorp 2:4 med flera fastigheter, 
sökanden kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planprogrammet är att skapa möjlighet till ett naturnära boende 

och att utveckla besöksnäringen för att attrahera nya besöksgrupper. Vidare 

är syftet att bevara områdets biologiska mångfald samtidigt som naturom-

råden tillgängliggörs för rekreation och att planområdets värdefulla jord-

bruksmark i öster ska kunna fortsätta att brukas.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2016. 

Programkarta, upprättad den 22 januari 2015, reviderad den 26 april 2016. 

Beskrivning, upprättad den 22 januari 2015, reviderad den 26 april 2016. 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 22 januari 2015, reviderad den 

26 april 2016. 

Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterat den 26 april 

2016. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 22 januari 2015. 

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp, daterad  

den 18 december 2014. 

Naturvärdesinventering av område i Möllstorp i Mörbylånga kommun 2015, 

daterad den 9 december 2015. 

Rapport angående planprogram för Möllstorp 2:4 m fl, skyddsvärda 

fågelförekomster i Möllstorp, daterad den 10 november 2014. 

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl, uppföljning 

med fältarbete 2015, daterad den 6 november 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 45.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den upprättade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter daterad 

den 26 april 2016 godkänns som sin egen. 

2. Programhandlingar upprättade den 22 januari 2015 samt reviderad den 

26 april 2016 godkänns.  
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3. Programhandlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen utgöra 

underlag för detaljplan inom programområdet.  

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Carina Adolfsson Elgestam (S)  X 
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