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§ 248 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mattias Nilsson utses att justera dagens protokoll måndagen den 

13 november 2017.  

_____ 
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§ 249 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Extra ärende 

Val av ersättare i barn- och ungdomsutskottet efter Gunilla Karlsson (C). 

Anteckning 

Curt Ekvall (SD) och Anne Oscarsson (SD) - Budgethandlingar har inte 

funnits tillgängliga i rätt tid.  

_____ 
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§ 250 Dnr 2017/000002 105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Uppföljning 

Uppföljningsblanketten oktober månad redovisades. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 30 oktober 2017. 

Teknisk chef 

Daniel Jonsson ny teknisk chef presenterade sig. 

_____ 
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§ 251 Dnr 2017/000469 101 

Redovisning av uppdrag  

Sammanfattning av ärendet 

David Idermark, verksamhetsområdeschef barn och ungdom föredrog 

uppdraget om att utreda konsekvenserna för att förkorta avstånden för rätten 

till skolskjuts. 

Ann Willsund, kommunchef föredrog uppdragen om en långsiktig plan för 

utbyggnad av fiber i kommunen samt se över kommunens bredbandsstrategi, 

samt friskvårdsbidragets användningsfrekvens samt utvärdering av modell 

och nivå.  

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag daterad den 12 oktober 2017. 

Redovisning av uppdrag - Utreda konsekvenserna för att förkorta avstånden 

för rätten till skolskjuts. (Dnr 2016/001247-623) 

Redovisning av uppdrag  - Ta fram en strategi för att värva kunder till 

fjärrvärme. (Dnr 2017/000617-375) 

Redovisning av uppdrag - En långsiktig plan för utbyggnad av fiber i 

kommunen samt se över kommunens bredbandsstrategi. (Dnr 2015/000953-

003) 

Redovisning av uppdrag - Friskvårdsbidragets användningsfrekvens samt 

utvärdering av modell och nivå. (Dnr 2016/001238-026)  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag 

och verkställda beslut. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för friskvårds-

bidrag enligt förslag i redovisat uppdrag.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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§ 252 Dnr 2017/000283 700 

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen 
för vård och omsorg 

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 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Annika Klingbjer 
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§ 253 Dnr 2017/000001 002 

 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 27 september, 10 oktober och 

25 oktober 2017. 

Sociala utskottets protokoll från den 9 oktober 2017. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:33. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 254 Dnr 2017/001077 629 

Ansökan om ekonomiska medel för skolskjutsar till 
Västra skolan i Kalmar 

Sammanfattning av ärendet 

CIS Kalmar AB har lämnat in en ansökan om ekonomiska medel för 

skolskjutsar.    

Beslutsunderlag 

Ansökan om ekonomiska medel, daterad den 15 juni 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 september 2017. 

Skolskjutsreglemente, antaget den 10 maj 2016. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 23 oktober 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansökan om ekonomiska medel för skolskjutsar till skola utanför 

kommunen avslås.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

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

För kännedom: 

David Idermark 
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§ 255 Dnr 2017/000570 253 

Tilläggsavtal försäljning del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer genom tidigare tecknat köpekontrakt del av 

Björnhovda 25:2 till Håkansson Consulting AB för uppförande av 

hyreslägenheter, cirka 7250 kvadratmeter. Förfrågan har inkommit från 

köparen att förändra tidigare tecknat köpekontrakt.    

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 18 maj 2017. 

Tilläggsavtal, daterat den 6 oktober 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 oktober 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att i tilläggsavtalet under punkt 2 ska det stå 

hyreslägenheter. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt Matilda 

Wärenfalks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tilläggsavtalet godkänns med ändring under punkt 2 där det ska stå 

hyreslägenheter. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar tilläggsavtalet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Håkansson Consulting AB, Notvägen 11, 386 34 Färjetaden 

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 256 Dnr 2017/001019 253 

Försäljning del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2 till Obos mark AB, cirka 

4 600 kvadratmeter.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 22 september 2017. 

Markoptionsavtal, daterat den 10 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 september 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Obos Mark AB, 574 85 Vetlanda 

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(40) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-11-07  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 257 Dnr 2017/001116 251 

Markoption - Del av Färjestaden 1:232, Sjöbergs Äng 

Sammanfattning av ärendet 

NCC Sverige AB önskar förvärva kommunal mark på del av Färjestaden 

2:135 för uppförande av lägenheter. Yta för kvartersmark som överlåts 

bestäms av framtida detaljplan för området.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut ”Exploatering av Färjestaden 1:232 del av”, 

daterat den 11 september 2012. 

Markoptionsavtal, daterat den 9 oktober 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 oktober 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017. 

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) med instämmande av Eva Öberg (MP) och Anne 

Oscarsson (SD) yrkar på återremiss för att ta fram detaljplan innan 

markoption tecknas. 

Anna-Kajsa Arnesson (C) med instämmande av Matilda Wärenfalk (S) och 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar på återremiss då dubbel markanvisning 

ska användas. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett 

senare tillfälle och finner att ärendet återremitteras enligt yrkandena.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att ta fram detaljplan innan markoption 

tecknas, samt att dubbel markanvisning ska användas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mark och exploatering 
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§ 258 Dnr 2015/000461 253 

Förlängning av köpekontrakt Norra viken område 1C 

Sammanfattning av ärendet 

Ecodom AB önskar förlänga det villkorade köpekontraktet tecknat 2015 

gällande område 1C i Norra viken. Detta kontrakt är giltigt fram till 

13 november 2017. Förlängningen sker med oförändrade villkor.    

Beslutsunderlag 

Purchase agreement extension, daterat den 4 oktober 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 oktober 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förlängningen av köpekontraktet för område 1 C, godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar förlängningen av 

köpekontraktet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

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

Kalmar 

Mark och exploatering 

Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 259 Dnr 31130  

Förlängning av köpekontrakt Norra viken område 2 

Sammanfattning av ärendet 

Ecodom AB önskar förlänga det villkorade köpekontraktet tecknat 2015 

gällande område 2. Köpekontraket är giltigt fram till 13 november 2017. 

Förlängningen sker med oförändrade villkor.  

Beslutsunderlag 

Purchase agreement extension, daterat den 3 oktober 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 oktober 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förlängningen av köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar förlängningen av 

köpekontraktet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

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

Kalmar 

Mark och exploatering 

Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

För kännedom: 
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§ 260 Dnr 2017/001028 539 

Remiss - Förslag till nationell plan för transport-
systemet 2018-2029 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 

2018-2029 remitteras för yttrande 31 augusti 2017. Synpunkter på förslaget 

ska vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast 

30 november 2017. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till yttrande, daterad den 9 oktober 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 oktober 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrandet antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

n.registrator@regeringskansliet.se (word och pdf) 

n.nationellplan@regeringskansliet.se (word och pdf) 

För kännedom: 

Mark och exploatering 

Kultur och näringslivsverksamheten 

Teknisk affärsverksamhet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

mailto:n.registrator@regeringskansliet.se
mailto:n.nationellplan@regeringskansliet.se
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§ 261 Dnr 2017/000963 312 

Svar på Medborgarförslag - Utformning av trafikgupp 
och övergång till gång- och cykelvägen, Rylgatan, 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren som representerar bostadsrättsföreningen BoKlok 

Äppellunden föreslår utformning av trafikgupp och övergång till gång- och 

cykelvägen på Rylgatan i Färjestaden. Den upphöjda fartövergång som finns 

vid Marmorvägen i Färjestaden kan då lämpligen stå som modell.    

Martti Ingvarsson föredrar sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2017 § 129. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 oktober 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017. 

Förslag till beslut på mötet 

Eva Öberg (MP) yrkar bifall till ett övergångsställe. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan bifalla Eva Öbergs yrkande och 

finner att styrelsen avslår yrkandet.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen bedömer 

att det för närvarande inte finns behov av de föreslagna åtgärderna.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

mc.ingvarsson@telia.com 

Teknisk affärsverksamhet 

mailto:mc.ingvarsson@telia.com
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§ 262 Dnr 2017/001090 730 

Eget val inom hemtjänst enligt lagen om valfrihets-
system (LOV) - Förfrågningsunderlag 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har sedan den 15 februari 2013 upphandlat hemtjänst 

enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) genom ett publicerat förfrågnings-

underlag med beskrivning av vad som ska utföras samt vilka krav som gäller 

på det företag som vill bli godkänd som utförare. Under de år som gått sedan 

upphandling enligt LOV inleddes har ett mycket begränsat antal företag 

ansökt om att bli godkända för utförande av hemtjänst i kommunen. 

Nu föreslås förändringar i förfrågningsunderlaget i enlighet med det förslag 

som föreligger. Enligt det nya förslaget till förfrågningsunderlag blir det 

möjligt för företag att ansöka om godkännande för att utföra enbart service-

tjänster eller att som tidigare utföra både omvårdnads- och servicetjänster i 

hela eller i delar av kommunen. 

I det förslag till nytt förfrågningsunderlag som föreligger har, utöver ovan 

beskriven förändring, genomförts vissa redaktionella förändringar i texten 

för att öka tydligheten. Vidare föreslås justering av ersättningsnivåer per 

timme och beroende på var i kommunen utförandet sker samt vilket slag av 

insatser som utförs.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2017. 

Förfrågningsunderlag daterat den 26 september 2017. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 27 oktober 2017. 

Förslag till beslut på mötet 

Monika Löfvin Rosén (C) och Ulrik Brandén (M) yrkar bifall till utskottets 

förslag. 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar på avslag. 

Ajournering 

Mötet ajourneras klockan 10.45-10.50 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på avslag då det blir försämring för brukare och 

personal. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima Kvarnekes och 

Matilda Wärenfalks avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Det reviderade förfrågningsunderlaget antas. 

_____ 

Reservation 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Mattias Nilsson (S), Kristina 

Sjöström (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) reserverar sig mot beslutet.    

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Ann-Charlott Karlsson 
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VOTERING 
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1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-07 
Paragrafnummer 

262 

 

 
 

 

 

  

 

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  

Mattias Nilsson (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Oscarsson (SD)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   

  8 5  
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§ 263 Dnr 2017/001180 104 

Marcus Persson (C) - Avsägelse av uppdrag som 
ledamot och 1:e vice ordförande i barn och ungdoms-
utskottet 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 22 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Marcus Persson 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 
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§ 264 Dnr 2017/001187 102 

Val av ledamot i barn- och ungdomsutskottet efter 
Marcus Persson (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gunilla Karlsson (C) utses som ledamot i barn- och ungdomsutskottet 

efter Marcus Persson (C) till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Gunilla Karlsson 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 
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§ 265 Dnr 2017/001260 102 

Val av ersättare i barn- och ungdomsutskottet efter 
Gunilla Karlsson (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Marcus Persson (C) utses som ersättare i barn- och ungdomsutskottet 

efter Gunilla Karlsson (C) till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Marcus Persson 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 
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§ 266 Dnr 2017/001188 102 

Val av 1:e vice ordförande i barn- och ungdoms-
utskottet efter Marcus Persson (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Gunilla Karlsson (C) utses som 1:e vice ordförande i barn- och ungdoms-

utskottet efter Marcus Persson (C) till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Gunilla Karlsson 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 
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§ 267 Dnr 2017/001162 102 

Val av ledamot i vård- och omsorgsutskottet efter 
Emma Gustavsson (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ella-Britt Andersson (S) utses som ledamot i vård- och omsorgsutskottet 

efter Emma Gustavsson (S) till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ella-Britt Andersson 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 
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§ 268 Dnr 2017/001163 102 

Val av 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsutskottet 
efter Emma Gustavsson (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ella-Britt Andersson (S) utses som 2:e vice ordförande i vård- och 

omsorgsutskottet efter Emma Gustavsson (S) till och med mandat-

periodens utgång. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ella-Britt Andersson 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 

 

 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.20-13.15.  
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§ 269 Dnr 2017/001078 378 

Försäljning av vindkraftverk Brahehus 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen äger sedan 2009 vindkraftverket med nummer 04, beläget i 

Brahehus vindkraftspark. Fastighetsbolaget Partillebo i Partille kommun har 

visat ett intresse av att få förvärva verket om detta kan genomföras med en 

senaste tillträdesdag den 2 januari 2018.   

Bengt Johansson, mark och exploateringschef föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Köpeavtal, daterat den 2 november 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 november 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Försäljningen av vindkraftverket så som den beskrivs i det bilagda 

köpeavtalet godkänns.  

2. Kommunstyrelsen får mandat att om så krävs, utföra mindre förändringar 

och kompletteringar av huvudsakligen redaktionell karaktär i 

köpeavtalet, som längst fram till kommunstyrelsens sammanträde den 

5 december 2017.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 270 Dnr 2017/001110 042 

Mörbylånga kommun - Delårsbokslut per 2017-08-31 
med prognos för 2017 

Sammanfattning av ärendet 

I delårsbokslutet ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, 

förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser, kommunalförbund och 

kommunens helägda bolag samt finansiella rapporter för kommunen och 

koncernen.  

Resultat för kommunen för perioden januari – augusti uppgår till 46,3 mkr 

och prognosen för helåret är ett resultat på 7,2 mkr. 

Karin Ericsson och Sara Malmgren, tf ekonomichefer föredrar ärendet.        

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut januari – augusti 2017 med prognos för 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 oktober 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommuns delårsbokslut för perioden januari-augusti 2017 

med prognos för 2017 godkänns.     

_____ 
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Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(40) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-11-07  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 271 Dnr 2017/001111 375 

Fjärrvärmetaxa 

Sammanfattning av ärendet 

En genomlysning av fjärrvärmetaxan är genomförd inom kommunen. 

Genomlysningen visade att kommunen ligger i underkant vad gäller den 

fasta avgiften för villor i jämförelse med andra kommuner i regionen. Med 

bakgrund till detta föreslås en höjning av den fasta avgiften. 

Jens Olsén, VA och fjärrvärmechef och Maj Wahlström, VA-administratör 

föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Taxa 2017 samt 2018 – förändringar rödmarkerade. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 oktober 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fjärrvärmetaxan antas att gälla från och med den 1 januari 2018.   

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 272 Dnr 2017/001126 346 

Revidering av VA-taxa 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av VA-taxans struktur och innehåll har genomförts under 2017, 

för såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter. I uppdraget har också 

varit att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för beslut av en 

revidering av taxan. Entreprenadindex kommer att gälla från och den 

1 januari 2018. 

Jesper Slöjdare, Borgholms Energi informerade om taxans uppbyggnad.    

Beslutsunderlag 

VA-taxa författningstext, daterad den 25 april 2017. 

VA-taxa övergripande styrdokument, daterad den 10 oktober 2017 

förändringar är rödmarkerade. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 oktober 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. VA-taxan antas att gälla från och med den 1 januari 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(40) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-11-07  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 273 Dnr 2017/001171 206 

Revidering plan och bygglovtaxa 

Sammanfattning av ärendet 

En ny Plan- och bygglag antogs av regeringen den 21 juni 2010. Den nya 

Plan- och bygglagen (2010:900) trädde sen i kraft den 2 maj 2011. Lagänd-

ringen innebar att många åtgärder som den äldre lagen föreskrev (1987: l0) 

såsom ändrade namn, paragrafer och innebörd samt att det infördes nya 

moment gjorde att en ny bygglovstaxa behövdes ta fram. 

Ett underlag till ny taxa togs fram av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 

Ett förslag till ny taxa togs fram av plan- och byggavdelningen under våren 

2011. Samhällsbyggnadsutskottet behandlade ärendet den 23 mars 2011 och 

beslutade att godkänna förslaget till ny taxa samt att överlämna förslaget till 

fullmäktige för antagande. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2011 § 48 att anta ny Plan- och 

bygglovtaxa att gälla från och med den 2 maj 2011, samt att avgiften för 

förhandsbesked ska ligga kvar på nuvarande nivå, det vill säga 3 225 kronor. 

Den 1 januari 2015 infördes ett antal bygglovsbefriade men anmälnings-

pliktiga "Attefallsåtgärder" i Plan- och bygglagen. Dessa åtgärder har fram 

tills nu inte haft något direkt stöd i kommunens plan- och bygglovtaxa. 

Beslutsunderlag 

Förslag på taxa från SKL utgåva mars 2011. 

Plan- och bygglovtaxa. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 139 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reviderad plan- och bygglovtaxa antas. 

2. Taxan ska gälla för ärenden inkomna efter den 1 januari 2018. 

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 274 Dnr 2017/001152 706 

Avgifter för serveringstillstånd, tillsyn av tobak och 
folköl, vissa receptfria läkemedel, samt ny taxa 
avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare, ta emot och administrera anmälningar om försäljning 

av e-cigaretter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över 

att reglerna följs vid försäljningen av e-cigaretter. För att miljö- och 

byggnadsnämnden ska kunna handlägga anmälningar om försäljning av 

e-cigaretter och bedriva tillsyn över denna försäljning, behövs en ny taxa 

avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare.  

I samband med att en ny taxa för e-cigaretter tas är det bra att se över den 

nuvarande taxan för tobak, folköl och receptfria läkemedel. Detta för att få 

en mer enhetlig taxa som blir mer rättvis och lättförståeligt för verksam-

heterna. Denna modell för uträkning av taxan överensstämmer också med 

hur övriga närliggande kommuner i länet har byggt upp sin taxa.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2017. 

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

läkemedel, samt ny taxa avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

daterad den 25 oktober 2017. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 148 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Taxa för serveringstillstånd, tillsyn av tobak och folköl, vissa receptfria 

läkemedel, samt ny taxa avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

antas, att gälla från och med den 1 januari 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 275 Dnr 2017/001151 041 

Budget 2018 och plan 2019-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetdokumentet är omfattande och bildas av en omvärldsanalys, en 

beskrivning av kommunens förutsättningar, övergripande mål, drifts- och 

investeringsbudget, verksamhetsplaner samt en sammanställning över 

årligen återkommande stöd och medlemsavgifter. En nyhet i 2018 års budget 

är också sammanställningen av styrdokument som kommunfullmäktige 

beslutat att anta.    

Ärendet föredras av Ann Willsund, Karin Ericsson och Sara Malmgren. 

Beslutsunderlag 

Budget 2018 och plan 2019 – 2020. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 november 2017.    

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden delar ut majoritetens förslag på nya uppdrag till kommun-

chefen. 

Curt Ekvall (SD) yrkar på 0 kronor till överförmyndaren, samt då låneskul-

den och investeringstakten måste sänkas lämnar han ett nytt förslag på 

investeringsbudget. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta enligt Curt Ekvalls 

yrkande om 0 kronor till överförmyndaren och finner att kommunstyrelsen 

avslår detsamma. 

Vidare ställer ordföranden utskottets förslag på investeringsbudget mot Curt 

Ekvalls förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 

förslag. 

Ordföranden hör om styrelsen kan besluta enligt majoritetens förslag på nya 

uppdrag till kommunchefen och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma. 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till ekonomienheten att arbeta in förändringar och majoritetens 

förslag på nya uppdrag till kommunchefen innan ärendet skickas till 

kommunfullmäktige för beslut.     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Budget 2018 och plan 2019 – 2020 med bilagor antas. 

_____ 

Reservation 

Curt Ekvall (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Deltar ej i beslutet 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Mattias Nilsson (S), Kristina 

Sjöström (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V).  

 

 

Expedieras till: 

Ekonomienheten 

Kommunfullmäktige 
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§ 276 Dnr 2017/001208 041 

Utdebitering 2018 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2018 med ekonomisk flerårsplan 2019-2020 är en av grundförut-

sättningarna oförändrad skattesats (21:41 kronor).  

Beslutsunderlag 

Budget 2018 med ekonomisk flerårsplan 2019-2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utdebitering för 2018 ska vara oförändrad (21:41 kronor). 

_____ 

Deltar ej i beslutet 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Mattias Nilsson (S), Kristina 

Sjöström (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V).  

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 277 Dnr 2017/001209 041 

Upplåning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2018 med ekonomisk flerårsplan 2019-2020 är en grundförutsätt-

ning i investeringsbudgeten en nyupplåning med totalt 150 000 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Budget 2018 med ekonomisk flerårsplan 2019-2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder, med totalt 150 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2018 omsätta lån, det vill säga 

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

under år 2018. 

_____ 

Deltar ej i beslutet 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Mattias Nilsson (S) och 

Kristina Sjöström (S).  
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Kommunfullmäktige 
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§ 278 Dnr 2017/001108 042 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Delårsrapport 2017 
med prognos 

Sammanfattning av ärendet 

I delårsrapporten ingår verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning. 

Resultatet för Regionförbundet för perioden januari – augusti uppgår till 

3 287 tkr och prognosen för helåret är ett resultat på 0 tkr.       

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut januari – augusti 2017 med prognos för 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares delårsbokslut för perioden januari-

augusti 2017 med prognos för 2017 godkänns.        

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 279 Dnr 2017/001109 450 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, lägger 

fram taxeföreskrifter och taxor för 2018 för beslut i medlemskommunerna. 

Renhållningstaxan och föreskrifterna är oförändrade sedan 2012 med några 

undantag.  

Beslutsunderlag 

Taxor och taxeföreskrifter 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 oktober 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 oktober 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till taxeföreskrifter och taxor för 2018 antas.   

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Monika Löfvin Rosén (C)  X 
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