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§ 62  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bength Andersson utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 63 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 64 Dnr 2017/000006 459 

Svar på medborgarförslag - Metall- och skrotinsamling i 
Mörbylånga kommun för medborgare som bor långt 
ifrån återvinningsstationer 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en metall- och skrotinsamling för medborgare 

som bor långt ifrån återvinningsstationer och/eller saknar lämplig transport-

utrustning. Förslaget syftar på sådana större och tyngre föremål som inte kan 

lämnas i de vanliga metallcontainrarna.  

Jonny Carlsson, förslagsställaren föredrog sitt förslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 januari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2017, § 9. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 mars 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 mars 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

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

tillägg att kommunen ska gå ut med information om hur insamling av metall 

och skrot kan gå till. 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar på att medborgarförslaget anses besvarat 

istället för avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Anna-

Kajsa Arnessons (C) med fleras tilläggsyrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Ordföranden ställer utskottets förslag om avslag mot Elisabeth Cima 

Kvarnekes (V) yrkande om besvarat och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt Elisabeth Cima Kvarnekes yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till att förslaget ligger vid sidan av den avfallshantering 

som Kalmarsundsregionens Renhållare sköter för sina medlems-

kommuners räkning samt att större lokala insamlingar av metallskrot kan 

ordnas med hjälp av Stena Recycling anses medborgarförslaget besvarat. 
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2. Kommunen ska gå ut med information till kommuninvånarna om hur 

insamling av metall och skrot kan gå till.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jonny Carlsson, Norra Kvinneby 205, 386 62 Mörbylånga 

Förvaltningen 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 65 Dnr 2016/001181 315 

Svar på Medborgarförslag - Åtgärda parkerings-
platserna för funktionsnedsatta på hamnplan i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås några förbättringar gällande de parkerings-

platser för funktionsnedsatta som finns på hamnplan i Färjestaden. 

Förslagsställaren påpekar att skyltningen är bristfällig samt att det behövs 

färgmarkeringar som tydligt visar varje parkeringsruta.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 15 december 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2017, § 8. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 mars 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 mars 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

staffan.gustavsson@hotmail.com 

Teknisk affärsverksamhet 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 

 

 

 

mailto:staffan.gustavsson@hotmail.com
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§ 66 Dnr 2015/000185 811 

Svar på Medborgarförslag - Önskemål om en 
landförankrad ramp för att ta sig ner eller upp från 
vattnet vid balken norra viken 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun installerar en 

landförankrad ramp vid Balken mot Norra viken i Mörbylånga. Rampen gör 

det tryggare och säkrare för personer med funktionsnedsättningar samt äldre 

i Mörbylånga med omnejd som vill kunna utnyttja möjligheten till bad. 

Förvaltningen beklagar att medborgarförslaget inte har hanterats inom 

gällande tidsramar.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 27 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 21 april 2015, § 45. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 februari 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 mars 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att kommunen 

inte kan ta slutlig ställning till badplatsen Balken innan en färdig 

detaljplan föreligger.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tore Lindh, Lilla Frö Malm 224, 386 60 Mörbylånga 

Kultur- och näringslivssektorn 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 67 Dnr 2016/001126 349 

Svar på Medborgarförslag - Skolan borde göra mer för 
att spara vatten 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att skolan bör spara på det duschvatten som 

förbrukas när eleverna duschar efter idrottsaktiviteter.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 december 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 mars 2017. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 20 mars 2017. 

Skrivelse från förslagsställaren inkom den 3 april 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgaförslaget anses besvarat med hänvisning till att alla elever har 

fått information om spartips i och med vattenbristen och att det är viktigt 

för eleverna att delta i pulshöjande aktiviteter i ett hälsofrämjande 

perspektiv.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Marita Sandberg, Ekvägen 12, 386 30 Färjestaden 

M-verksamheten 
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§ 68 Dnr 2017/000304 375 

Utbyggnad av Fjärrvärme Hållbar plats - Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Hållbar plats håller på att exploateras. Förfrågan har kommit om att ansluta 

ny bebyggelse till fjärrvärme.  

Niclas Beermann, teknisk chef och Bengt Johansson, mark och 

exploateringschef föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 2017. 

Bilaga, daterad den 23 mars 2017.    

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) med instämmande av Curt Ekvall (SD) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Ulrik Brandéns med fleras 

yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår ärendet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utbyggnad av fjärrvärme Hållbar plats – Färjestaden avslås.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mark och exploatering 

Teknisk affärsverksamhet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 69 Dnr 2017/000292 761 

Regional ANDT-strategi för Kalmar län 2017-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för det skadeförebyggande arbetet gällande alkohol, narkotika, 

dopning- och tobak (ANDT), har en regional strategi och en handlingsplan 

tagits fram i en samverkan mellan länets kommuner, Landstinget, 

Regionförbundet, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Kalmar län. Ett efter 

kommentarer och synpunkter justerat utkast föreligger nu för antagande av 

respektive aktör.    

Beslutsunderlag 

Regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017 – 2021. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 mars 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mörbylånga kommun ställer sig bakom den regionala ANDT-strategin 

och handlingsplanen för Kalmar län 2017 – 2021.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen Kalmar län, Olof Emilsson, 391 86 Kalmar 

M-verksamheten 
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§ 70 Dnr 2017/000067 007 

Uppföljning av granskning av VA-nätets underhåll och 
förnyelse 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning 

av VA-nätets underhåll och förnyelse. Den nu aktuella granskningen är 

också en uppföljning av VA-nätets utveckling sedan en tidigare granskning 

från år 2012. Kommunens revisorer begär nu att kommunstyrelsen senast 

den 7 april 2017, redogör för de åtgärder man avser att vidta med anledning 

av den revisionella bedömningen.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunens revisorer, inkommen den 25 januari 2017. 

Revisionsrapport "Uppföljning och granskning av VA-nätets underhåll och 

förnyelse", inkommen den 25 januari 2017. 

Yttrande, daterat den 7 mars 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 mars 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 mars 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningens yttrande antas som svar på revisionsrapporten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunens revisorer 

Pär Sturesson, PwC 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 71 Dnr 2017/000101 111 

Remiss angående valkretsindelning inför valet 2018 till 
landstingsfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget i Kalmar län har sänt sitt förslag på valkretsindelning vid 2018 

års val till landstingsfullmäktige. Landstinget vill ha svar senast den 10 april 

2017.    

Beslutsunderlag 

Remiss, inkommen den 10 februari 2017. 

Tjänsteskrivels, daterad den 9 mars 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 mars 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mörbylånga kommun har inget att invända mot oförändrad 

valkretsindelning vid valet till landstingsfullmäktige 2018.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(44) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-04-04  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 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 

Rapport daterad den 16 mars 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lillemo Bennsäter 
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§ 73 Dnr 2017/000191 102 

Nyval av kontaktpolitiker för kommunstyrelsens verk-
samhetsområde barn- och ungdom efter Bo Blad (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Bo Blad (S) har avsagt sig sitt uppdrag i kommunstyrelsen och ny 

kontaktpolitiker för Skansenskolan 4-9, F-3 och Solvändan i Mörbylånga 

måste utses. 

Beslutsunderlag 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 20 mars 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Mattias Nilsson (S) utses till ny kontaktpolitiker för Skansenskolan 4-9, F-3, 

Kristina Sjöström (S) utses som kontaktpolitiker för Solvändan, Mörbylånga 

efter Bo Blad (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt förslag och 

finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Följande politiker har uppdrag som kontaktpolitiker inom verksamhets-

område barn och ungdom till och med mandatperiodens slut. 

Färjestadens skola och Smaragdskolan Agneta Stjärnlöf  

Marcus Persson 

Skansenskolan 4-9, Mörbylånga Mattias Nilsson  

Stig Salebäck 

Skansenskolan F-3  Gunilla Karlsson 

Mattias Nilsson 

Solvändan, Mörbylånga Gunilla Karlsson 

Kristina Sjöström 

Torslunda skola och förskola och förskolan 

Växthuset 

Marcus Persson 

Gunilla Karlsson 

Glömminge skola och förskola och 

Algutsrum förskola 

Matilda Wärenfalk 

Carl Dahlin 
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Gårdby skola, Alunskolan och förskolor och 

Tanneförskolan i Alby 

Stig Salebäck 

Carl Dahlin 

Förskolor i Färjestaden och pedagogisk 

omsorg 

Agneta Stjärnlöf  

Marcus Persson 

Fritidsgårdar, kulturskola och kost Eva Öberg 

Stig Salebäck 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Utsedda kontaktpolitiker 

Sekreterarna 
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§ 74 Dnr 2017/000206 104 

Eva Folkesdotter Paradis (M) - Avsägelse av uppdrag 
som ordförande i vård- och omsorgsutskottet och 
ledamot i vård- och omsorgsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot och 

ordförande i vård och omsorgsutskottet från och med 1 april 2017.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 16 mars 2017. 

Avsägelse inkommen den 17 mars 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eva Folkesdotter Paradis 

Hemsidan 

HR/Administration - lön 

Walda 
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§ 75 Dnr 2017/000334 102 

Val av ledamot i vård- och omsorgsutskottet efter Eva 
Folkesdotter Paradis (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Carl Dahlin (M) utses som ledamot i vård- och omsorgsutskottet till och 

med mandatperiodens utgång efter Eva Folkesdotter Paradis (M). 

2. Eva Folkesdotter Paradis (M) utses som ersättare i vård- och 

omsorgsutskottet till och med mandatperiodens utgång efter Carl Dahlin 

(M).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Carl Dahlin 

Eva Folkesdotter Paradis 

Hemsidan 

HR/Administration - lön 

Walda 

Sekreteraren 
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§ 76 Dnr 2017/000335 102 

Val av ordförande i vård- och omsorgsutskottet efter 
Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Carl Dahlin (M) utses som ordförande i vård- och omsorgsutskottet till 

och med mandatperiodens utgång efter Eva Folkesdotter Paradis (M).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Carl Dahlin 

Hemsidan 

HR/Administration - lön 

Walda 

Sekreteraren 
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§ 77 Dnr 2017/000343 102 

Ordförande i samverkansgruppen för integrations-
frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) har avsagt sig uppdraget som ordförande för 

vård- och omsorgsutskottet. Utskottets ordförande är också ordförande i 

kommunens samverkansgrupp för integrationsfrågor enligt de riktlinjer för 

samverkansgruppen som har antagits av kommunstyrelsen. Nu finns 

önskemål om att den avgående ordföranden i utskottet under resten av 

innevarande mandatperiod ska fortsätta som ordförande i samverkans-

gruppen.    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 27 mars 2017.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Eva Folkesdotter Paradis (M) fortsätter som ordförande i samverkans-

gruppen för integrationsfrågor till och med mandatperiodens slut.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eva Folkesdotter Paradis 

Hemsidan 

HR/Administration - lön 

Walda 
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§ 78 Dnr 2017/000130 530 

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Kalmar län 2025 och Kollektivtrafikstrategi 2050 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget i Kalmar län har rollen som länets regionala kollektivtrafik-

myndighet, är huvudman för KLT, och har ansvar för kollektivtrafikens 

utveckling i länet och ser ett behov av en långsiktig planering av kollektiv-

trafiken. Planeringen kan ligga till grund för framtida inriktningsbeslut och 

prioriteringar. Landstingsstyrelsen har därför gett den regionala kollektiv-

trafikmyndigheten i uppdrag att presentera en Strategiplan 2050. Denna 

består dels av ett ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025” 

dels av en ”Kollektivtrafikstrategi 2050”, som nu skickats ut på remiss.  

Beslutsunderlag 

Förslag: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025, daterat 

den 28 december 2016. 

Förslag: Kollektivtrafikstrategi 2050, daterad den 14 februari 2017. 

Förvaltningens förslag till yttrande, avseende Regionalt trafikförsörjnings-

program 2025, daterat den 29 mars 2017. 

Förvaltningens förslag till yttrande, avseende Kollektivtrafikstrategi 2050, 

daterat den 29 mars 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på att meningen ”Utan statliga investeringar 

bör kollektivtrafiksmyndigheten devis ”Tänk Tåg – kör buss” tas mer 

bokstavligt för några av länsjärnvägarna.” stryks i båda yttrandena. 

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

Eva Öberg (MP), yrkar på återremiss då yttrandet som förvaltningen har tagit 

fram är för svagt skrivet. Det lyfter inte fram de specifika behov som finns 

på Öland och i Mörbylånga kommun tillräckligt starkt. I yttrandet lyfts 

punkter om kollektivtrafiken fram från översiktsplanen, men vi saknar de 

skrivningar som finns ibland annat näringslivsstrategin, kulturstrategin och 

inte minst strategin för utvecklingen av södra Öland.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet återremitteras enligt yrkande. 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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§ 79 Dnr 2017/000345 102 

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 
2017 

Sammanfattning av ärendet 

Torsdagen den 20 april 2017 genomförs Kommuninvests föreningsstämma i 

Stockholm. Varje medlem äger en röst på den formella stämman.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Henrik Yngvesson, henrik.yngvesson@morbylanga.se 

mobilnummer 070-756 71 52, som ordinarie ombud till Kommuninvests 

föreningsstämma den 20 april 2017. 

2. Utse Anna-Kajsa Arnesson anna-kajsa.arnesson@morbylanga.se 

mobilnummer 073-335  20 48, som ersättare till Kommuninvests 

föreningsstämma den 20 april 2017.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

office@kommuninvest.se  

Henrik Yngvesson 

Anna-Kajsa Arnesson 
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§ 80   

Redovisning av uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att komma in med förslag till hur ett 

Folkhälsopris ska administreras och finansieras till kommunstyrelsen den 

4  april 2017. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2017. 

Förvaltningens redovisning daterad den 14 mars 2017. 

Sammanställning av uppdrag som ska verkställas och är verkställda. 

Uppdragsblanketter om verkställda beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av redovisningen om Folkhälsopris. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till regler för 

folkhälsopriset så de kan beslutas på kommunstyrelsens möte den 1 juni 

2017. 

3. Styrelsen har tagit del av sammanställningen av uppdrag som ska 

verkställas.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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§ 81 Dnr 2017/000001 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sociala utskottets protokoll från den 15 mars 2017. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:15.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 82 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  

Ann Willsund, tf kommunchef informerade om uppföljningsblanketten och 

teman på kommunstyrelsen 2017. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 28 mars 2017. 

HR-enheten 

Magnus Ivarsson, personalstrateg, Pernilla Karlsson, personalassistent och 

Louise Smide, personalassistent presenterade sig och informerade om 

uppdrag, verksamhetsmål och utmaningar inom HR-enheten.  

Arbetsmiljöenkäten 2017 med jämförelse från 2015 gicks igenom. 

Årsredovisning 

Ann Willsund, tf kommunchef föredrog ärendet.  

Kommunstyrelsen var eniga om att ett förslag på kostnadsbesparingar, med 

konsekvensbeskrivning, som kan genomföras under innevarande år tas fram 

till kommunledningsutskottets möte i april. 

Klimatstrategin 

Till kommunstyrelsens möte var miljö- och byggnadsnämndens presidium 

och tjänstemän inbjudna för diskussion om klimatstrategin. Strategin gicks 

igenom och diskuterades med yrkanden som lagts fram på kommunlednings-

utskottets möte. 

Resursfördelningssystem 

David Idermark, verksamhetsområdeschef informerade om bakgrund med 

mera i resursfördelningssystemet.  

Anteckningar 

Samverkansgrupp för integrationsfrågor den 17 mars 2017. 

Tillgänglighetsrådet den 15 februari 2017. 

Folkhälsorådet den 10 mars 2017. 
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Kontaktpolitiker 

Rapport från kontaktpolitiker Carl Dahlin om besök på Algutsrums förskola 

och hemsjukvården. 

_____ 
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§ 83 Dnr 2016/000945 017 

Beredningen strategi för utveckling av södra Öland - 
Slutbetänkande 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska bereda det förslag till strategi för utveckling av 

Sydöland, som lämnades av beredningen ”Strategi för södra Öland”, i slutet 

av år 2016.    

Beslutsunderlag 

Strategi för utveckling av Sydöland, daterad den 14 december 2016. 

Slutbetänkande av beredningen ”Strategi för utveckling av södra Öland”. 

Yttrande, daterat den 15 mars 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 mars 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att ha med de beslutspunkter som också 

beredningen föreslår nämligen: 

1. Anta strategin för utvecklingen av södra Öland. 

2. De synpunkter och resonemang som framförs i betänkandet ska vara 

vägledande i det fortsatta arbetet. 

Samt en tredje beslutspunkt: 

3. Uppdra åt förvaltningen att ta fram en handlingsplan utifrån strategin som 

också kopplas till budgetberedningen. 

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

på att i yttrandet under förvaltningens synpunkter under punkt 2 stryks sista 

meningen Det innebär bland annat att Näsby och Parboängs badplatser ska 

avvecklas. 

Punkt 3 stryks första meningen. Andra meningen ändras med följande 

lydelse ”Förvaltningen ska ges i uppdrag att arbeta för att informationen om 

närtrafikens möjligheter förbättras samt att säkerställa att närtrafiken också 

fungerar som utlovat.” Punkt 3 kompletteras med följande ”Närtrafiken ska 

utvecklas till en produkt för landsbygdens behov, anropsstyrd och ej vara 

linjebunden, tillgänglig vardag som helg.” 
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Ulrik Brandén (M) yrkar på att anta strategin för utveckling av södra Öland 

med de förbehåll och kompletteringar som beskrivs i yttrandet och i övrigt 

bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens yttrande mot Anna-Kajsa Arnessons 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anna-Kajsa 

Arnessons yrkande. 

Ordföranden ställer Matilda Wärenfalks yrkande punkt 1 mot Ulrik 

Brandéns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrik 

Brandéns yrkande. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Ulrik Brandéns yrkande. 

Nej-röst för Matilda Wärenfalks yrkande punkt 1. 

Omröstningsresultat 

6 ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstår.  

Med ordförandens utslagsröst för ja har styrelsen beslutat enligt Ulrik 

Brandéns yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Matilda 

Wärenfalks yrkande punkt 2 och finner att kommunstyrelsen avslår 

detsamma. 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Matilda 

Wärenfalks yrkande punkt 3 och finner att kommunstyrelsen avslår 

detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. I förvaltningens yttrande under synpunkter under punkt 2 stryks sista 

meningen Det innebär bland annat att Näsby och Parboängs badplatser 

ska avvecklas. 

2. I förvaltningens yttrande under synpunkter under punkt 3 stryks första 

meningen. Andra meningen ändras med följande lydelse ”Förvaltningen 

ska ges i uppdrag att arbeta för att informationen om närtrafikens 

möjligheter förbättras samt att säkerställa att närtrafiken också fungerar 

som utlovat.” Samt kompletteras med följande ”Närtrafiken ska 

utvecklas till en produkt för landsbygdens behov, anropsstyrd och ej vara 

linjebunden, tillgänglig vardag som helg.” 

3. Anta strategin för utveckling av södra Öland med de förbehåll och 

kompletteringar som beskrivs i yttrandet. 
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4. I övrigt bifall till förvaltningens förslag till yttrande.    

Reservation 

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

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

_____ 

 

 

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) Curt Ekvall (SD)   X 

Henrik Yngvesson (M)  X   

  6 6 1 
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§ 84 Dnr 2016/000403 822 

Utredning gällande badplatser i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och näringslivssektorn har slutfört en utredning gällande de olika 

kommunala badplatserna i kommunen. Utredningen har lett fram till ett antal 

slutsatser och förslag på hur badplatserna kan utvecklas framåt. Dessa 

redovisas i den handlingsplan som avslutar utredningen.    

Lena Petersén, fritidskonsulent föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utredning gällande badplatser i Mörbylånga kommun, daterad den 

22 december 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 februari 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 mars 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar att med ändringen i punkt 6 i 

handlingsplanen istället får följande lydelse: ”Badplatsen i Näsby behålls i 

kommunal regi i den utformning som nu bedrivs. Det är ett relativt billigt 

sätt för oss att kunna erbjuda ett varierat utbud av badplatser i såväl öst som 

väst. Vad gäller Parboäng ska ytterligare en muntlig kontakt tas så parterna 

är överens.” 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelse om de kan besluta enligt Anna-Kajsa 

Arnessons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunledningsutskottets förslag till beslut antas med ändringen av 

punkt 6 i handlingsplanen som får följande lydelse: ”Badplatsen i Näsby 

behålls i kommunal regi i den utformning som nu bedrivs. Det är ett 

relativt billigt sätt för oss att kunna erbjuda ett varierat utbud av 

badplatser i såväl öst som väst. Vad gäller Parboäng ska ytterligare en 

muntlig kontakt tas så parterna är överens.  

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 85 Dnr 2016/001073 829 

Medborgarförslag - Bygga en skatepark i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska bygga en skatepark i 

Mörbylånga tätort. En skatepark är inte bara anpassad för skateboardåkning 

utan är också lämplig för olika typer av sportcyklar. I förslaget pekas på att 

en skatepark i Mörbylånga skulle minska nuvarande behov av bilresor till 

Färjestaden och Kalmar, där det finns bättre möjligheter att utöva dessa 

sporter.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 15 november 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2016, § 243. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 februari 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 mars 2017.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och yrkar på tillägg att arbetet med 

utformningen av markområdena ska ske under 2017, samt att 

förslagsställarna ska erbjudas att delta i processen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar detsamma.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att förvaltningen 

tar med sig detta i det fortsatta arbetet som ska ske under 2017 med att 

utforma markområdena mellan Kamerala villan och Zokker samt norr 

om Zokker. 

2. Förslagsställarna ska erbjudas att delta i processen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 86 Dnr 2017/000221 042 

Årsredovisning 2016 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens årsredovisning för år 2016 föreligger. Resultatet för år 2016 

uppgår till 9,2 miljoner kronor.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2016 för Mörbylånga kommun. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2017.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisningen för år 2016 godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  
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§ 87 Dnr 2017/000137 001 

Tillsättande av beredning för utvärdering och justering 
av den politiska organisationen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium ska enligt fullmäktiges arbetsordning inför 

varje ny mandatperiod ta initiativ till en utvärdering av den politiska 

organisationen. Presidiet föreslår därför att en fullmäktigeberedning tillsätts 

för att göra en sådan utvärdering och komma med förslag till förändringar 

om så behövs.     

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse, daterad den 22 februari 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 mars 2017.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En beredning med namnet ”Utvärdering och justering av den politiska 

organisationen i Mörbylånga kommun” tillsätts. 

2. Beredningen tillsätts för tiden från och med den 1 maj 2017 till och med 

den 23 mars 2018, då slutbetänkandet ska överlämnas till fullmäktiges 

presidium. 

3. Ett preliminärt betänkande ska överlämnas till fullmäktiges presidium 

den 10 januari 2018 som ska ligga till grund för en debatt i fullmäktige i 

januari 2018.  

4. Beredningen ska också lämna ett delbetänkande till fullmäktiges 

presidium den 22 december 2017 angående antalet ledamöter i 

fullmäktige.  

5. Beredningen ska bestå av 8 ledamöter, en ledamot från varje parti som är 

representerat i fullmäktige. Beredningen ska inte ha några ersättare.  

6. Valbara till beredningen ska vara ledamöter och ersättare i fullmäktige 

som inte samtidigt ingår i fullmäktiges presidium eller har uppdrag som 

ordförande i kommunstyrelsen. 

7. Bland de åtta ledamöterna ska fullmäktige utse ordförande samt 1:e och 

2:e vice ordförande. 

8. Samtliga ledamöter får arvode och ersättning i samband med 

sammanträde enligt arvodesreglementet § 2. Beredningens ordförande får 
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dessutom ett begränsat arvode på 5 % av arvodet för kommunstyrelsens 

ordförande under beredningens mandatperiod.  

9. För att täcka beredningens kostnader avsätts 150 000 kronor för 2017 

och 50 000 kronor för 2018 från kommunfullmäktiges anslag för 

beredningar.  

10. Följande direktiv beskriver beredningens uppdrag: 

Beredningen ska utvärdera den politiska organisationen och vid behov 

lämna förslag på förändringar inför nästa mandatperiod. I arbetet ska 

hänsyn tas till förslaget till ny kommunallag som regeringen lagt fram. 

Beredningen ska särskilt uppmärksamma funktion och organisation för 

kommunstyrelsens utskott och råd, hur nämndernas reglementen ska 

utformas och starttider för kommunsfullmäktiges sammanträden. 

Beredningen ska lämna förslag till arvodesreglemente för kommande 

mandatperiod. 

Som ett särskilt uppdrag ska beredningen lämna förslag till hur många 

ledamöter och ersättare som ska finnas i fullmäktige nästa mandatperiod. 

Förslaget lämnas i ett särskilt delbetänkande.    

_____ 
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§ 88 Dnr 2017/000336 214 

Antagande av detaljplan - Del av Algutsrum 20:10 m fl, 
Brofästet Öland, västra 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan och planuppdrag inkom via ett köpekontrakt, godkänt av 

kommunfullmäktige den 31 oktober 2012, § 158. 

Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter så som bland annat 

kontor, konferens och hotell. Byggnaden ska i sin utformning korrespondera 

med handelsområdet, Brofästet Öland, öster om Brovägen. Tillsammans 

bildar dessa exploateringsområden en av portarna till södra Öland. Visionen 

om Mörbylånga kommun som natur- och kulturkommun ska avspeglas i 

arkitekturen och hänsyn ska tas till den lokala byggtraditionen. Byggnadens 

placering ska verka för att sluta Brovägens gaturum och avgränsa siktflykten 

i väster samtidigt som fasadernas utformning möjliggör god insyn i 

byggnaden.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2017. 

Granskningsutlåtande, daterat den 25 april 2017.  

Plankarta, upprättad den 16 maj 2014, reviderad den 24 november 2016. 

Illustration, upprättad den 16 maj 2014, reviderad den 24 november 2016. 

Planbeskrivning, upprättad den 16 maj 2014, reviderad den 24 november 

2016. 

Checklista, miljöbedömning, upprättad den 16 maj 2014, reviderad den  

24 november 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterat den 24 november 2016. 

Checklista, sociala konsekvenser, upprättad den 16 maj 2014, reviderad den 

24 november 2016. 

Gestaltningsprogram, upprättat den 8 maj 2009. 

PM, Dagvattenutredning Algutsrum, daterad den5 juni 2007. 

Dagvattenutredning - Brofästet Öland, upprättad den 28 april 2014, 

reviderad den 12 maj 2014. 

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut den 23 mars 2017.      

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar på att byggnaderna ska användas för handelsändamål 

inte för vårdändamål. 
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Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens förslag 

och avslag till Curt Ekvalls yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt Curt Ekvalls 

yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 25 april 

2017 godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget upprättat den 16 maj 2014 och reviderat den 24 november 

2016 antas i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §.     

Reservation 

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

_____ 
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§ 89 

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare  
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Vårdnadsöverflytt  
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