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§ 183  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Per-Olof Johansson (S) utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 184  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 185 Dnr KS 2020/000003  

Meddelanden till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Meddelanden daterad den 31 augusti 2020. 

Protokoll kultur- och tillväxtnämnden från den 19 augusti 2020. 

Protokoll utbildningsnämnden från den 19 augusti 2020. 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden från den 20 augusti 2020. 

Uppföljning september 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av rapporten, uppföljning samt nämndernas 

protokoll. 

_____ 
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§ 186 Dnr KS 2020/000004  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av fattade delegeringsbeslut nr 20:50-20:51 daterad den 

31 augusti 2020. 

Kommundirektörens beslut om upphävande av eldningsförbud i Mörbylånga 

kommun daterad den 31 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 187 Dnr KS 2020/000166  

Redovisning av uppdrag (2020) 

Sammanfattning av ärendet 

Oppositionen har ställt ett antal frågor om samlingslokal i Färjestaden. 

Matilda Wärenfalk (S) inleder med att ärendet kommer till kommunstyrelsen 

för beslut. 

Ann Willsund informerar om: 

Samlingslokal i Färjestaden 

Oppositionen fick svar på sina frågor samt kommunstyrelsen informerades 

om uppdraget och dess fördelar med samlingslokal i Köpstaden samt om 

processen inför beslut i kommunstyrelsen. 

Företagarvänlig kommun 

Informerades om uppdraget och åsikter som kommit fram genom telefon-

undersökningar och vid personliga möten. En aktivitetslista har arbetats fram 

och är fokus för vårt näringslivsarbete. Den andra delen av uppdraget är att 

utöka kommunens strategiska markinnehav och planberedskap. Frågan är 

uppe och diskuteras i horisontella arbetsgrupper. 

Ny styrmodell och översyn av administrationen samt organisationsstruktur 

Informerades om den nya styrmodellen där projektet har pågått regelbundet 

under året. Den viktigaste ledstjärnan för vårt förändringsarbete är en ökad 

medborgarnytta. 

Uppdrag nummer två ”översyn av kommunens administration och organisa-

tionsstruktur” är en viktig förutsättning för att få en ny styrmodell att fungera 

i praktiken och som presenteras i en särskild presentation. 

Arbete pågår i verksamheterna med risk- och konsekvensanalyser. Facklig 

förhandling kommer att vara i oktober månad. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.10-10.15. 

Budgetprocessen 

Informerades om att parallellt med införande av ny styrmodell har arbetet 

med budgetprocessen genomlysts och justerats. Uppdraget anses nu vara 

utfört i och med att förslaget till budget 2021 innehåller dels nya kommun-
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övergripande mål och en process är påbörjad för att få en ny vision och 

värdegrund på plats inför kommunfullmäktiges möte i november 2020. 

Beslutsunderlag 

Frågor från oppositionen daterad inkommen den 28 augusti 2020. 

Redovisning av uppdrag - Samlingslokal i Färjestaden daterad den 

8 september 2020. 

Redovisning av uppdrag - Företagarvänlig kommun daterad den 8 september 

2020. 

Redovisning av uppdrag  - Ny styrmodell och översyn av administrationen 

daterad den 8 september 2020. 

Presentation - Ny administrativ organisation. 

Redovisning av uppdrag - Budgetprocessen daterad den 8 september 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Johan Åhlund (C) yrkar på uppdrag till förvaltningen att utreda möjlig-

heterna att implementera funktionen "text till tal" i Ciceron Assistent. 

Uppdraget ska slutredovisas senast vid årsskiftet 2020/2021. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på uppdrag till förvaltningen att undersöka 

intresset för samarbete mellan kommunen, polisen, föreningar och frivillig-

organisationer för att snarast starta vuxenvandringar i första hand i 

Färjestaden. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta enligt Johan Åhlunds (C) 

uppdragsyrkande och finner att styrelsen bifaller yrkandet.  

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta enligt Matilda Wärenfalks 

(S) uppdragsyrkande och finner att styrelsen bifaller yrkandet.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdraget samlingslokal i Färjestaden är slutredovisat. 

2. Uppdraget företagarvänlig kommun är slutredovisat. 

3. Uppdraget ny styrmodell och översyn av administrationen samt 

organisationsstruktur är slutredovisat. 

4. Uppdraget budgetprocessen är slutredovisat. 

5. Uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att implementera 

funktionen "text till tal" i Ciceron Assistent. Uppdraget ska slutredovisas 

senast vid årsskiftet 2020/2021. 
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6. Uppdra till förvaltningen att undersöka intresset för samarbete mellan 

kommunen, polisen, föreningar och frivilligorganisationer för att snarast 

starta vuxenvandringar i första hand i Färjestaden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 

Registrator 
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§ 188 Dnr KS 2020/000401  

Samarbetsavtal - Ölands Museum Himmelsberga 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun önskar upprätta ett samarbetsavtal med Ölands 

Museum Himmelsberga. 

Eleonor Rosenqvist och Sam Samuelsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Avtalsutkast, daterad den 27 juli 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juli 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 19 augusti 2020 § 84. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på avslag med hänvisning till att sedan tidigare 

så sponsrar Mörbylånga kommun Capellagården och Borgholms kommun 

sponsrar Himmelsberga. Om första yrkandet avslås är andra yrkandet att 

avtalstiden ska gälla från och med år 2021 då pengarna betalas ut. 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Ulrik Brandén (M) yrkar på tillägg att den 75 000 kronor villkoras att inte 

betalas ut till hembygdsföreningar. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Henrik Yngvessons (M) 

första yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (S) Henrik Yngvesson (M) 

Per-Olof Johansson (S) Ulrik Brandén (M) 

Henriette Koblanck (S) Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S) Samuel Sigvardsson (KD) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) Olof Nilsson (-) 

Johan Ålund (C) 

Per-Olof Johansson (C) 
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8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.41-10.46. 

Beslutsgång 

Vidare ställer ordförande förvaltningens förslag mot Henrik Yngvessons (M) 

andra yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för att avtalstiden ska gälla från och med år 2021 då pengarna 

betalas ut. 

Omröstningsresultat 

Ja  Nej 

Mattias Nilsson (S) Henrik Yngvesson (M) 

Per-Olof Johansson (S) Ulrik Brandén (M) 

Henriette Koblanck (S) Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S) Samuel Sigvardsson (KD) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) Olof Nilsson (-) 

Johan Ålund (C) 

Per-Olof Johansson (C) 

8 ja-röster och 5 nej-röster. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta enligt Ulrik Brandéns (M) 

tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår tilläggsyrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samarbetsavtalet godkänns. 

2. Uppdra till kommundirektören att ta fram vilket konto pengarna ska tas 

ur. 

Reservation 

Reservation mot beslut om stöd till Ölands Museum Himmelsberga 
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"Vi reserverar oss mot beslutet att bidra med 75 000 kr av Mörbylånga 

kommuns skattebetalares pengar till Ölands Museum Himmelsberga. Skälen 

för detta är flera: 

Ölands Museum Himmelsberga ägs av Ölands Hembygdsförbund. I samma 

andetag som man erhåller 75 000 kr från Mörbylånga kommuns skatte-

betalare delar man ut 100 000 kr till sina ägare, hembygdsföreningarna. Av 

tjänsteskrivelsen framgår att ett bärande skäl till att Himmelsberga ska få 

stöd av kommunen, ett skäl som Himmelsberga har anfört vid många till-

fällen, är museets dåliga ekonomi. Det är således både motsägelsefullt och 

provocerande att man tar emot skattepengar med ena handen och delar ut 

dem till sina ägare med den andra. Det enda rimliga hade varit att villkora 

utbetalningen av stödet till Himmelsberga med att utbetalningen till ägarna 

återkallades och att också denna summa investerades i museiverksamheten. 

Nu blir istället effekten att museets totala ekonomi försvagas. Därmed kan 

knappast heller verksamheten utvecklas, vilket måste anses stå i strid med 

intentionerna i samarbetsavtalet mellan Himmelsberga och Mörbylånga 

kommun. 

Vidare gäller samarbetsavtalet för år 2020, ett år som dels närmar sig sitt 

slut, dels innebär verksamhetsbegränsningar p.g.a. coronaviruset, varför det 

synes orimligt att uppfylla villkoren i avtalet under innevarande år. Det enda 

rimliga vore att avtalet avsåg 2021. 

Slutligen finns en gammal överenskommelse om att Borgholms kommun 

stöttar Himmelsberga, då museet ligger i denna kommun, medan 

Mörbylånga kommun stöttar Capellagården, som ju är belägen i Vickleby. 

Den politiska majoriteten hänvisar dock till att man vill att Himmelsberga 

ska bilda en Ölandsgemensam museal verksamhet med Eketorp och 

Världsarvet. En sådan ordning bör dock innebära att frågor om stöd till dessa 

verksamheter lyfts till Ölands kommunalförbund, med följden att Borgholm 

därmed också stöttar verksamheter i Mörbylånga kommun, istället för att 

Mörbylångas skattebetalare ensidigt får öppna plånboken för ännu ett 

identitetspolitiskt initiativ. 

Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Ingela Fredriksson och Samuel 

Sigvardsson (KD) 

_____ 
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Expedieras till: 

Kultur och tillväxtnämnden 

Kultur och fritidsverksamheten 

Kommundirektören 
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§ 189 Dnr KS 2020/000391  

Försäljning - del av Björnhovda 25:2, hållbar plats 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av den kommunala fastigheten Björn-

hovda 25:2 på Hållbar plats i Färjestaden till Multibygg Partner i 

Kalmar AB, som till övervägande del ägs av LW Fastigheters koncernbolag 

Såmab Förvaltnings AB. Bolaget har för avsikt att bebygga fastigheten med 

cirka 70 hyresrätter. 

Fredrik Wermelin föredrar ärendet.     

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 27 augusti 2020.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 augusti 2020.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Multibygg Partner i Kalmar AB, Verkstadsgatan 39, 392 39 Kalmar 

Mark- och exploatering 
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§ 190 Dnr KS 2020/000338  

Samrådsinbjudan detaljplan för Färjestaden 1:165 m.fl 
fd Däck Roy-tomten 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en blandning av funktioner som 

tillsammans med utformningen ska skapa en stadsmässig miljö. Utmed 

Storgatan ska gatuhusen möta upp gatan och ligga i direkt anslutning till 

gaturummet för att vara en aktiv del av rummet och möjliggöra kontakt 

mellan människor. 

Beslutsunderlag 

Samrådsinbjudan detaljplan för Färjestadens 1:165 m.fl. inkommen den 

25 juni 2020. 

Yttrande daterat den 7 september 2020. 

Ärendet diskuterat på mötet. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.12-11.32 

Förslag till beslut på mötet 

Per-Olof Johansson (S) yrkar på att återremittera ärendet till förvaltningen 

för omarbetning efter diskussion i presidierna i samhällsbyggnadsnämnden 

och bolagsstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare tillfälle och 

finner att ärendet återremitteras.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för omarbetning efter diskussion 

i presidierna i samhällsbyggnadsnämnden och bolagsstyrelsen. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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§ 191 Dnr KS 2020/000402  

Remiss - Förslag till Renhållningsordning för KSRR 
2021-2028 - Avfallsplan och avfallsföreskrifter 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har fått förslag till nya avfallsföreskrifter för 

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) på remiss. Förslaget i remissen 

rör en uppdatering av KSRR:s nuvarande avfallsföreskrifter 2015-2022. 

KSRR är ett gemensamt kommunalförbund för Mörbylånga, Kalmar, Nybro, 

Oskarshamn och Torsås kommuner och har ansvaret att samla in och 

behandla hushållsavfall. KSRR:s avfallsföreskrifter är gällande i alla 

medlemskommuner. 

Thérese Lindquist föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Yttrande daterat den 25 augusti 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens ordförandes beslut från den 26 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kultur- och tillväxtnämndens 

yttrande daterat den 25 augusti 2020. 

_____ 
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§ 192 Dnr KS 2020/000276  

Inriktningsbeslut för digital ärendehantering 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun är i en övergångsfas i sin digitaliseringsprocess. I 

nuläget utförs dubbelarbete eftersom ärenden och handlingar existerar både 

analogt och digitalt. Med detta inriktningsbeslut väljer kommunen ett 

konsoliderat arbetssätt för framtiden.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad den 17 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 augusti 2020.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samtliga handlingar som upprättats eller inkommit digitalt ska bevaras 

digitalt. Det innebär att de inte skrivs ut till analog akt. 

2. Samtliga handlingar som upprättats eller inkommit analogt ska, bortsett 

från vissa undantag, skannas och bevaras digitalt. Pappershandlingar som 

av juridiska skäl måste finnas i analogt original, ska bevaras i pappersakt. 

3. Beslutet gäller kommunens allmänna handlingar och tillhörande ärenden 

som öppnats från och med den 1 januari 2021.  

4. Skanning får frångås i de fall en handling är mycket omfattande, 

inbunden eller där formatet inte lämpar sig för skanning. 

5. Uppdra till förvaltningen att verkställa detta beslut enligt dokumentet 

”Övergång till digital ärendehantering” för styrelsen och alla nämnder 

samt ta fram underlag för att besluta om informationshanteringsplan med 

gallringsrutiner. Beslut behöver fattas i varje nämnd före 1 januari 2021. 

6. Punkterna 1-5 beslutas även för övriga nämnder med stöd av 

bemyndigandet i kommunstyrelsens reglemente §§1, 9.     

_____ 
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§ 193 Dnr KS 2020/000067  

Medborgarförslag - Kommunikation och digitalisering 
borde integreras med biblioteksverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunikations- och digitaliseringsav-

delningen borde integreras med biblioteksverksamheten. Detta bör ske med 

nyanställd dokumenterat utbildad bibliotekspersonal som förstärkning. 

Ytterligare en fördel bortsett från kompetensförstärkning inom avdelningen 

är, att biblioteket i kommunen finns på flera platser och därför kunde 

kommunikation- och digitaliseringsavdelningen finnas nära de människor 

som den är avsatt att serva.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 11 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut från den 27 april 2020 § 36. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det dels skulle medföra 

ökade personalkostnader men även påverka arbetet med kommunikation 

på ett negativt sätt.    

_____ 
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§ 194 Dnr KS 2020/000137  

Medborgarförslag - Bygg en multiarena i Skogsby nära 
Ölands folkhögskola 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås byggnation av en multiarena i Skogsby. Detta 

på grund av avsaknad av platser för utomhusaktiviteter i området. En 

multiarena skulle innebära att fler människor sätts i rörelse. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut från den 5 maj 2020 § 85. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 augusti 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut den 19 augusti 2020 § 85. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det finns en 

närliggande multiarena i Färjestaden. 

_____ 
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§ 195 Dnr KS 2020/000382  

Sydarkivera - Årsredovisning 2019 samt beslut om 
ansvarsfrihet 

Sammanfattning av ärendet 

Sydarkivera har överlämnat sin årsredovisning för 2019 till Mörbylånga 

kommun för godkännande och för beviljande av ansvarsfrihet för förbunds-

styrelsen.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019. 

Granskningsrapport 2019. 

Sydarkiveras beslut årsredovisning 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2019 för kommunalförbundet Sydarkivera godkänns och 

styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.    

_____ 
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§ 196 Dnr KS 2020/000392  

Godkännande om förenklad avtalssamverkan om 
vuxenutbildning mellan Kalmar kommun, Mörbylånga 
kommun och Torsås kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Efter beslut av Styrelsen för vuxenutbildningen om fortsatt avtalssamverkan 

mellan Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner föreligger behov av att 

revidera och utifrån Kommunallagen tydliggöra formerna för samverkan. Ett 

förslag till avtal och arbetsordning finns nu framtaget för antagande i de 

samverkande kommunerna.  

Beslutsunderlag 

Rapport: Kunskapsnavet – organisatorisk tillhörighet, Treton2 AB. 

Tjänsteskrivelse Kalmar kommun, daterad den 18 augusti 2020,  

KS 2019/0297. 

Avtal – Förenklad avtalssamverkan om vuxenutbildning, daterad den 

20 augusti 2020. 

Arbetsordning för rektorsgruppen, daterad den 20 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse Mörbylånga kommun, daterad den 26 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslag till förenklad avtalssamverkan om vuxenutbildning mellan 

Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun godkänns. 

2. Förslag till arbetsordning för rektorsgruppen godkänns. 

3. Tidigare beslutat Samarbetsavtal om vuxenutbildning från 2004 mellan 

Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun upphör 

härmed att gälla.  

4. Dessa beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 

kommunstyrelsen i Kalmar och Torsås. 

5. Avtal tecknas av kommunens utsedda firmatecknare.       

_____ 
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§ 197 Dnr KS 2020/000364  

Ny styrmodell "Tillitsbaserad styrning och ledning" 
kapitel 6 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2020 gavs uppdraget att ta fram en ny styr-

modell som bygger på tillitsbaserad styrning och ledning. Som ett led i 

arbetet lyfts här kapitel 6 upp för beslut. 

Åsa Bejvall föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 3 september 2020 – reviderad. 

Utdrag ur styrmodell, kapitel 6. 

Josef Bjerlin (V) går igenom majoritetens förslag på förändringar som är 

rödmarkerade i dokumentet. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att rödmarkerade förändringar antas. 

Utvärdering ska ske inför nästa budgetprocess.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta enligt första yrkandet om 

rödmarkerad förändring i dokumentet och finner att kommunstyrelsen 

bifaller yrkandet. 

Vidare hör ordföranden om de kan besluta enligt yrkande att utvärdering ska 

ske inför nästa budgetprocess och finner att kommunstyrelsen bifaller 

yrkandet.      

Kommunstyrelsens beslut 

Inför kommunfullmäktige uppdateras rödmarkeringar i dokumentet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kapitel 6 i Mörbylånga kommuns styrmodell godkänns.  

2. Utvärdering ska ske inför nästa budgetprocess.  

_____ 
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§ 198 Dnr KS 2020/000264  

Budget 2021 - Kommunfullmäktiges prioriterade 
utvecklingsmål 2021--2023 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2020 gavs uppdraget att ta fram en ny styr-

modell baserad på tillitsfull ledning och styrning. Som en del i den nya 

styrmodellen ingår att ta fram kommunfullmäktiges prioriterade utvecklings-

mål. Målen ska gälla över minst en mandatperiod och utgår från kommun-

fullmäktiges grunduppdrag att utveckla Mörbylånga kommun som samhälle 

och driva de demokratiska frågorna. 

Åsa Bejvall föredrar ärendet. 

Dokumentet gicks igenom och vissa småjusteringar lades fram.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2020. 

Kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål.      

Kommunstyrelsens beslut 

Inför kommunfullmäktige uppdateras rödmarkeringar i dokumentet. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål och definitioner 2021-

2023 godkänns.      

_____ 
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§ 199 Dnr KS 2020/000406  

Antagande av detaljplan för Isgärde 4:15, del av 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 20 juli 2018 om att ändra användningen på 

fastigheten Isgärde 4:15 i befintlig byggnadsplan från 1957 från allmän 

platsmark (park eller plantering) till kvartersmark med bostadsändamål.  

Syftet med detaljplanen är att tillskapa en tomt för bostadsbebyggelse genom 

omvandling av allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål. 

Detaljplanen gränsar till den småskaliga fristående villa- och sommarhus-

bebyggelsen i Stora Rörs södra del och tillkommande bebyggelse anpassas i 

sin utformning för att möta upp denna skala. Syftet med detaljplanen är även 

att säkra möjlighet till tillfart och VA-anslutning till fastigheten Isgärde 4:63. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 oktober 2018 § 166 om 

positivt planbesked. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 februari 2020 § 27 att 

godkänna handlingarna daterade den 13 februari 2020 för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 2 mars 2020 till den 30 mars 

2020, inget samrådsmöte har hållits. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2020 § 77 att ett genom-

förande av planen inte bedöms medföra en betydande påverkan på miljön, 

hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 

11, 12 §§ behöver därför inte genomföras. Samrådsredogörelsen över 

inkomna synpunkter, daterad den 6 maj 2020, godkänns som sin egen och 

handlingarna, daterade den 14 maj 2020 skickas på granskning. 

Planförslaget har varit på granskning från den 25 maj till den 22 juni 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 juli 2020. 

Granskningsutlåtande, daterad den 20 augusti 2020. 

Plankarta, daterad den 20 augusti 2020. 

Planbeskrivning, daterad den 20 augusti 2020.  

Beslut miljöbedömning, daterat den 14 maj 2020 § 77. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut den 20 augusti 2020 § 119. 
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Kommunstyrelsens för till beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterat den 20 augusti 

2020, godkänns som sitt eget. 

2. Det 20 augusti 2020 daterade planförslaget antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 
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§ 200 Dnr KS 2020/000238  

Verksamhetsinformation till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Willsund informerade om: 

 Pengar till äldreomsorgen samt ökade generella statsbidrag. 

 Ny styrmodell. 

 Ny administrativ organisation. 

 Uppdrag omstrukturering kommunkoncernen. 

 Matens hus. 

 Vardag med Corona - Vad har detta medfört. 

 Alungården - redovisning nästa kommunstyrelse. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation från verksamhetsstöd inkom den 31 augusti 2020. 

Verksamhetsinformation från ekonomienheten inkom den 1 september 2020. 

Verksamhetsinformation från kommunikation inkom den 1 september 2020. 

Verksamhetsinformation från hållbar utveckling inkom den 1 september 

2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av verksamhetsinformationen. 

_____ 

 

 

 

 



 

Undertecknat av följande personer

MATILDA
WÄRENFALK
E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Swedbank AB (publ)
Datum: 2020-09-16 14:35:02
Transaktionsidentitet: 79C300767B1494E2BD313591DD9B08715A498A55D2

PER OLOF
JOHANSSON
E-Legitimation: BankID Mobile
Utfärdare: Swedbank AB (publ)
Datum: 2020-09-16 16:36:54
Transaktionsidentitet: FDD772370A5816459207049C585B29E98835FF4BE7

Underskriftstjänst: Visma Federationstjänst

© Visma

 


	Ärendelista
	Val av justerare
	Kommunstyrelsens beslut

	Godkännande av dagordning
	Kommunstyrelsens beslut

	Meddelanden till kommunstyrelsen
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut

	Anmälan av fattade delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2020
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut

	Redovisning av uppdrag (2020)
	Sammanfattning av ärendet
	Samlingslokal i Färjestaden
	Företagarvänlig kommun
	Ny styrmodell och översyn av administrationen samt organisationsstruktur

	Ajournering
	Budgetprocessen

	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	Samarbetsavtal - Ölands Museum Himmelsberga
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Ja   Nej

	Ajournering
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Ja  Nej

	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens beslut
	Reservation
	Expedieras till:

	Försäljning - del av Björnhovda 25:2, hållbar plats
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	Samrådsinbjudan detaljplan för Färjestaden 1:165 m.fl fd Däck Roy-tomten
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Ajournering
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	Remiss - Förslag till Renhållningsordning för KSRR 2021-2028 - Avfallsplan och avfallsföreskrifter
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	Inriktningsbeslut för digital ärendehantering
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Expedieras till:

	Medborgarförslag - Kommunikation och digitalisering borde integreras med biblioteksverksamheten
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	Medborgarförslag - Bygg en multiarena i Skogsby nära Ölands folkhögskola
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	Sydarkivera - Årsredovisning 2019 samt beslut om ansvarsfrihet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	Godkännande om förenklad avtalssamverkan om vuxenutbildning mellan Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	Ny styrmodell "Tillitsbaserad styrning och ledning" kapitel 6
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:

	Budget 2021 - Kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål 2021--2023
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Expedieras till:
	Ajournering

	Antagande av detaljplan för Isgärde 4:15, del av
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens för till beslut
	Expedieras till:

	Verksamhetsinformation till kommunstyrelsen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut


		2020-09-16T16:37:17+0200
	MATILDA WÃ—RENFALK


		2020-09-16T16:37:18+0200
	PER OLOF JOHANSSON




