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§ 155   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anna-Kajsa Arnesson (C) utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 156   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet. 

Informationspunkten om företagshälsovården utgår.   

_____ 
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§ 157   

Redovisning av uppdrag 

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag daterad den 14 juli 2017. 

Verkställt beslut om förvärv av aktier i Inera AB. 

Svar på uppdrag om ferieanställning för ensamkommande barn. 

Uppdrag från kommunfullmäktige § 98/2017– Mörbylånga hamn.  

Återrapport besparingsuppdrag med konsekvenser. Dnr 2017/000428-040    

Kommunstyrelsens beslut 

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

beslut.      

_____ 
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§ 158 Dnr 2017/000576 253 

Köpekontrakt - del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2, cirka 8 000 m
2
 till 

Bovieran AB för uppförande av bostadsrättslägenheter.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 9 juni 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 juni 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 juni 2017. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på ändring i köpekontraktet punkt 11, 

överlåtelse ska godkännas av ”kommunstyrelsen”. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Matilda 

Wärenfalks yrkande och finner att de beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns med ändring under punkt 11, ”godkännas av 

kommunstyrelsen”. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bovieran AB, Parkgatan 49, 433 38 Göteborg 

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 159 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 21 juni 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Annika Klingbjer 
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§ 160 Dnr 2017/000370 003 

Policy för arbetsintegrerade sociala företag i 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är ett växande fenomen. Efter ett 

initiativ av vård- och omsorgsutskottet har en arbetsgrupp bestående av 

tjänstemän från förvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett förslag till 

policydokument.  

Beslutsunderlag 

Policy för arbetsintegrerande sociala företag, daterad den 22 maj 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 maj 2017.     

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 8 juni 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Policydokumentet för arbetsintegrerade sociala företag antas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

Kultur och näringslivssektorn 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-08-15  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 161 Dnr 2017/000616 003 

Policy för biståndshandläggning inom omvårdnad, 
omsorg och service enligt socialtjänstlagen i 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har konstaterat ett behov av att renodla nu gällande riktlinjer 

så att det bildas ett dokument som utgör en politiskt antagen och fastställd 

policy och att det utifrån denna därefter kan fastställas ett verksamhetseget 

styrdokument i form av riktlinjer som beslutas av ansvarig chef för 

verksamheten.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2017. 

Policy daterad den 17 maj 2017.    

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 8 juni 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) vidhåller Roger Hedhs (S) tilläggsyrkande från vård- 

och omsorgsutskottet. Tillägget ska stå under rubriken ”Särskilt boende” som 

en sista mening i första stycket enligt följande: ”Oro och ensamhetskänsla ska 

vägas in i bedömningen för rätt till särskilt boende.” 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Policy för biståndshandläggning inom omvårdnad, omsorg och service 

enligt socialtjänstlagen antas med ändring enligt yrkande från Roger 

Hedh (S) i vård och omsorgsutskottet. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att fastställa riktlinjer för hur policyn ska 

verkställas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 
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§ 162 Dnr 2017/000589 862 

Skolkulturplan 

Sammanfattning av ärendet 

Skolkulturplanen för läsåret 2015/2016 har reviderats inför kommande läsår. 

Någon särskild plan för innevarande läsår 2016/2017 har inte tagits fram 

utan 2015/2016 års version har fortsatt varit den som har använts. Efter den 

aktualitetsprövning av planen som nu genomförts, har planen reviderats inför 

kommande läsår.   

Beslutsunderlag 

Skolkulturplan för Mörbylånga kommun, daterad den 11 maj 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2017.    

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 12 juni 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Eva Öberg (MP), Eva Folkesdotter-Paradis (M), Curt Ekvall (SD), Elisabeth 

Cima-Kvarneke (V) yrkar på återremiss för komplettering med scenkonst 

och musikkonst. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på återremiss för förtydligande om vad som 

ingår i garantin samt vilka kostnader som varje enskild skola får stå för. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för kompletteringar och förtydligande enligt 

ovanstående yrkanden.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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§ 163 Dnr 2017/000154 332 

Svar på Medborgarförslag - Renovera lekplatsen i 
Gårdby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en allmän förbättring av lekplatsen i Gårdby, 

bland annat att fotbollsmålen är söndriga, önskemål om nya gungor och 

bättre sand i sandlådan. Medborgarförslaget lyfter även ett förslag om en 

multiarena.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2017, § 26. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 maj 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 juni 2017.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att fotbollsmålen 

har bytts ut under sommaren 2017 samt att en ny gungställning och byte 

av sand i sandlådan kommer att ske under 2018. 

2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att muntligt meddela förslagsställaren 

beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Roland Nanberg 

Teknisk affärsverksamhet 

Kultur- och näringslivssektorn 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 164 Dnr 2017/000001 002 

 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 17 maj och 14 juni 2017. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 15 maj och 12 juni 2017. 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 11 maj och 8 juni 2017. 

Sociala utskottets protokoll från den 7 juni, 5 juli och 19 juli 2017. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:26-17:28.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.      

_____ 
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§ 165 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 juli månad redovisades. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 27 juli 2017. 

Överförmyndarverksamheten 

Hanna Lövgren, överförmyndarverksamheten informerade om innehållet och 

mål i verksamheten. 

Folkhälsoarbetet 

Linn Bergsten Ahrens, folkhälsosamordnare informerade om folkhälso-

arbetet i kommunen och bland annat om samarbetet med Borgholms 

kommun i projektet Drogfritt Öland.       

_____ 
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§ 166 Dnr 2017/000156 332 

Medborgarförslag - Ny lekplats vid Träskolan Torslunda 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget önskas en ny lekplats vid Träskolan på Torslunda 

skola.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 28 februari 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 2017.    

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 12 juni 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att i kommande 

utemiljöprojekt kommer skolgården på Torslunda skola att prioriteras.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 167 Dnr 2017/000686 010 

Visioner och kommunövergripande mål 2018-2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till visioner och övergripande mål för perioden 2018-2020 har 

tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Visioner och kommunövergripande mål 2018-2020.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 juni 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till kommunchefen att städa och komplettera med de uppgifter 

som saknas i dokumentet innan ärendet går vidare till kommunfull-

mäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Visioner och kommunövergripande mål 2018-2020 antas.  

Deltar inte i beslutet 

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Stig Salebäck (S), Kristina 

Sjöström (S), Curt Ekvall (SD) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) deltar inte 

i beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunchefen 
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§ 168 Dnr 2017/000799 600 

Förändringar i resursfördelningsmodellen för barn- och 
ungdomsverksamheten inför budget 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och ungdomsverksamhetens nya resursfördelningsmodell beslutades i 

kommunfullmäktige november 2016 och har nu använts i budgetarbetet inför 

2017 och de första fem månaderna under budgetåret. En första utvärdering 

har genomförts för att undersöka vilka förändringar som bör göras i 

modellen inför budget 2018.  

Ylva Tinnert Gelebo och Jonna Åberg föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Resultat utvärdering 1 resursfördelningsmodell BoU, daterad den 30 maj 

2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 juli 2017. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 12 juni 2017. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Strukturbelopp, det vill säga socioekonomisk omfördelning, införs inom 

förskoleverksamheten i budget 2018. 3 % av förskolans budget fördelas 

som strukturbelopp 2018. 

2. Enheterna belastas med kapitaltjänstkostnader i budget 2018 för 

investeringar gjorda från och med 2017. 

3. Grundbeloppet differentieras på förskolan gällande yngre och äldre barn. 

Anteckning 

Till barn- och ungdomsutskottet den 12 juni 2017 hade förvaltningen lagt 

förslag om 5 % av förskolans budget fördelas som strukturbelopp 2018. 

Ett enigt barn- och ungdomsutskott beslutade föreslå kommunstyrelsen 3 % 

av förskolans budget fördelas som strukturbelopp 2018. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 169 Dnr 2017/000685 041 

Ölands kommunalförbund - Äskande om tilläggsbudget 
gällande ökade kostnader för lokalt RiB-avtal 

Sammanfattning av ärendet 

Löneavtal för räddningstjänstens personal är klart. För Ölands 

kommunalförbund innebär avtalet en merkostnad på 1 392 470 kronor per år. 

Avtalet gäller från och med den 1 maj vilket innebär att Mörbylånga 

kommuns andel för 2017 är 538 422 kronor. 

Beslutsunderlag 

Underlag – ökade kostnader för lokalt RiB-avtal, daterat den 19 april 2017. 

Förbundsdirektionens protokoll, den 29 maj 2017 § 20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juni 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 juni 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun överför 538 422 kronor till Ölands kommunal-

förbund under förutsättning att motsvarande beslut tas av Borgholms 

kommun. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 170 Dnr 2017/000652 042 

VA-verksamheten - Årsredovisning 2016 

Sammanfattning av ärendet 

VA-verksamheten överlämnar sin årsredovisning för beslut i 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Särredovisning VA 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 juni 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2016 för VA-verksamheten godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 171 Dnr 2017/000918 001 

Remiss - Ny dataskyddslag SOU 2017:39 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet har bjudit in Mörbylånga kommun att yttra sig över det 

betänkande som lämnats av Dataskyddsutredningen (SOU 2017:39). 

I betänkandet föreslås att en ny lag införs med kompletterande bestämmelser 

till EU:s dataskyddsförordning, i betänkandet kallad dataskyddslagen.      

Beslutsunderlag 

Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. 

Förslag till yttrande, daterat den 27 juli 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juli 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till yttrande om ny dataskyddslag antas som kommunstyrelsens 

yttrande.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm (4 ex) 

ju.16@regeringskansliet.se (word-format) 

 

 

mailto:ju.16@regeringskansliet.se
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§ 172 Dnr 2017/000430 106 

Gemensamt Arkivcentrum - Ökade kostnader 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 att Mörbylånga kommun är 

positiv till en samverkan gällande fysiska arkiv i ett gemensamt 

Arkivcentrum med Kalmar som värdkommun. En gemensam nämnd är 

också planerad att bildas för ändamålet. Under våren 2017 framkom att 

årskostnaden för deltagande i Arkivcentrum skulle öka kraftigt på grund av 

hållfasthetsproblem i den tilltänkta arkivlokalens golv. Kalmar kommun 

önskar mot den bakgrunden få ett förnyat besked om Mörbylånga kommuns 

avsikter gällande Arkivcentrum. 

Kommunledningsutskottet beslutade också den 26 april 2017 att ge 

kommunchefen i uppdrag att utreda och ta fram fler alternativa lösningar för 

kommunens arkiv.            

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 24 maj 2016, § 136. 

Uppdaterat underlag och ekonomisk kalkyl, inkommen i mail den 12 april 

2017. 

Kommunledningsutskottets beslut den 26 april 2017, § 36. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 juli 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun är positiv till att gå vidare med samarbetet i 

Arkivcentrum och förbinder sig därmed att erlägga en årskostnad som 

enligt bifogad kalkyl uppgår till 665 083 kronor. 

2. Mörbylånga kommun är positiv till att en gemensam nämnd bildas för 

Arkivcentrums räkning.   

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 173   

Ansökan om vårdnadsöverflyttning 

Sekretess     

_____ 
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Viktoria Gustavsson Dimond 
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§ 174   

Överflyttning av vårdnaden 

Sekretess 

_____ 
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Viktoria Gustavsson Dimond 
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§ 175   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretess   

_____ 
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Viktoria Gustavsson Dimond 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-08-15  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretess     

_____ 
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Viktoria Gustavsson Dimond 
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§ 177   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretess 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Viktoria Gustavsson Dimond 
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