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Mattias Nilsson (S) 

Per-Olof Johansson (S) 

Henriette Koblanck (S) 
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Henrik Yngvesson (M) 
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Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare via Teams 

Josef Bjerlin (V) 

Mathias Karlsson (S) 

 

 

Ann Willsund, kommundirektör 

Ann-Charlott Karlsson, kommun-

sekreterare 

Fredrik Wermelin, mark- och 

exploateringschef § 205-207 

Torun Wahlby, controller § 208 

Åsa Bejvall, ekonomichef §208-209, 212-

213, 216, 218-219 

 

Yvonne Nilsson, förslagsställare § 210 

Thérese Lindquist, miljö- och klimatstrateg 

§ 211, del av § 223 

Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef 

§ 212 

Denise Larsson, upphandlare § 219-220 

Charlotta Rasmusson, administrativ chef 

§ 218 och 222 

Jens Rosenqvist, lönechef § 222 

Eva Engström, landskapsutvecklare del av 

§ 223 

Jenny Brede, digitaliseringsstrateg del av 

§ 223 

 Detta protokoll är digitalt signerat. 
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§ 201  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Håkan Lindqvist (S) utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 202  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse och tilläggslista med nedanstående justeringar godkänns 

enhälligt som dagordning för mötet. 

Utgår 

Trygga skolvägar för cyklister och fotgängare i vår kommun  

Arrendeavtal - del av Mörbylånga 11:27 

Tilläggsärende - Beredande till kommunfullmäktige 

Omfördelning av investeringsbudget till ny investering 

Beredningsinformation inför kommande beslut 

Tilläggsbudget 2020 – Investeringsbudget 

Tilläggsbudget 2020 - Driftbudget 
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§ 203 Dnr KS 2020/000003  

Meddelanden till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Meddelanden daterad den 28 september 2020. 

Protokoll kultur- och tillväxtnämnden från den 15 september 2020. 

Protokoll utbildningsnämnden från den 16 september 2020. 

Protokoll socialnämnden från den 26 augusti 2020. 

Protokoll budget- och uppföljningsutskottet från den 17 augusti 2020. 

Uppföljning oktober 2020. 

MBL § 19 och § 11 ny kostchef. 

MBL § 11 Tillsättning av tjänst som sekreterare/administratör SBN.  

Kommunstyrelsens beslut 

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

MBL protokoll.  

_____ 
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§ 204 Dnr KS 2020/000004  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av fattade delegeringsbeslut nr 20:52-20:53 daterad den 

28 september 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 205 Dnr KS 2020/000266  

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Region Kalmar län 2021-2029  

Sammanfattning av ärendet 

Region Kalmar län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för 

Kalmar län tagit fram ett aktualiserat förslag till regionalt trafikförsörjnings-

program för perioden 2021-2029. Det regionala trafikförsörjningsprogram-

met beskriver Region Kalmar läns behov av kollektivtrafik, förslag till 

inriktning för kollektivtrafikens utveckling, tydliga och uppföljningsbara mål 

samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås. Förslaget har 

skickats ut på remiss.     

Fredrik Wermelin föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Trafikförsörjningsprogram Region Kalmar län perioden 2021-2029, 

remissversion RS 2020-05-13. 

Yttrande, daterad den 24 september 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 september 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på att Träffpunktsområdet skrivs in i yttrandet 

som naturlig knutpunkt. 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på i att i yttrandets näst sista stycke stryks 

de två sista meningarna, samt ny rubrik "Länsjärnvägar". 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta anta yttrandet med 

föreslagna förändring och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrandet, med föreslagna förändringar, som sitt eget.    

_____ 
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Expedieras till: 

region@regionkalmar.se  

Mark och exploatering 

mailto:region@regionkalmar.se
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§ 206 Dnr KS 2020/000446  

Arrendeavtal - del av Björnhovda 25:2 (Färjehallen) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun arrenderar ut del av den kommunägda fastigheten 

Björnhovda 25:2, intill Färjehallen till ett bolag som är under bildande och 

där Johan Ljungström och Benny Rosenqvist med flera kommer vara 

delägare. Bolaget ska uppföra och bibehålla tre padelbanor.     

Fredrik Wermelin föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Avtal om anläggningsarrende, daterat den 17 september 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 september 2020.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Grundbulten 36156 AB, Johan Ljungström 

Mark- och exploatering 
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§ 207 Dnr KS 2020/000445  

Arrendeavtal - del av Färjestaden 1:232 

Sammanfattning av ärendet 

Padel Court Färjestaden AB arrenderar del av den kommunägda fastigheten 

Färjestaden 1:232 intill Tallhöjdens idrottsplats för att uppföra och bibehålla 

två padelbanor.     

Fredrik Wermelin föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Avtal om anläggningsarrende, daterat den 17 september 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 september 2020.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Padel Court Färjestaden AB, c/o Larmgatan 7, 386 31 Färjestaden 

Mark- och exploatering 
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§ 208 Dnr KS 2020/000403  

Delårsrapport 2, perioden 2020-01-01--2020-08-31 för 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar vid tertial en delårsrapport med uppföljning av verk-

samheterna samt en ekonomisk uppföljning med prognos. Prognosen är 

baserad på senast kända förutsättningar. I samband med delårsrapport 2 

lämnas även internkontrollrapport och uppdragsredovisning för kommun-

styrelsen.    

Torun Wahlby fördrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2, perioden 2020-01-01--2020-08-31 för kommunstyrelsen. 

Internkontrollrapport 2020-08-31. 

Uppdragsredovisning 2020-08-31. 

Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2020. 

Förslag till beslut 

Matilda Wärenfalk (S) och Per-Olov Johansson (C) yrkar på att i delårs-

rapporten stryks sista meningen i första stycket på sidan 6 under rubriken 

Analys. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta enligt förvaltningens 

förslag med ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delårsrapport 2 med ändringsyrkandet, internkontrollrapport och 

uppdragsredovisning för kommunstyrelsen godkänns.  

_____ 
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Ekonomiverksamheten 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(30) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-10-06  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 

WÄRENFALK 
2020-10-13 

14:44:25 

HÅKAN 

LINDQVIST 
2020-10-14 

11:41:24 

   

 

§ 209 Dnr KS 2020/000420  

Delårsrapport för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunstyrelsen varje år 

avlämna en delårsrapport som omfattar minst hälften och högst två tredje-

delar av räkenskapsåret. Mörbylånga kommun upprättar sin delårsrapport 

efter augusti. Delårsrapporten ska innehålla en resultaträkning, en balans-

räkning och en förenklad förvaltningsberättelse. 

Ann Willsund och Åsa Bejvall föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2020. 

Delårsrapport 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Delårsrapporten för 2020 godkänns och överlämnas till revisorerna för 

granskning.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 
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§ 210 Dnr KS 2020/000107  

Medborgarförslag - Svarsmeddelande av mottaget mail 
i kommunens officiella mailbrevlåda 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en återkoppling skickas genom ett 

automatiserat svar när kommunen mottagit ett e-brev. Svaret föreslås 

innehålla uppgift om ärendenummer och tid för återkoppling. Svaret skulle 

då utgöra en bekräftelse på att e-brevet inkommit till kommunen.    

Medborgarförslaget har lämnats till kommunstyrelsen för beslut senast i 

oktober 2020. 

Förslagsställaren deltog i överläggningarna och föredrog sitt förslag som hon 

delade ut till styrelsen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommen den 27 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 27 april 2020 § 41.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 augusti 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Henrik Yngvesson (M) yrkar på återremiss för att 

tillitsanpassa svaret. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet återremitteras.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att tillitsanpassa svaret. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Förslagsställaren 
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§ 211 Dnr KS 2020/000353  

Fördelning av klimatkompenseringsmedel 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har sedan 2014 ett system för intern klimatkompense-

ring av personresor med syfte att ställa om till klimatsmart resande.  

Summa att fördela denna gång är 342 609 kronor. Utöver denna summa 

finns ytterligare 526 223 kronor som beviljades 2018-2019 och som ännu 

inte rekvirerats.  

Anställda i kommunen har via intranätet och e-post uppmuntrats att lämna in 

förslag på idéer om klimat- och/eller miljöförbättrande åtgärder med 

finansiering från klimatkompenseringen. Nio ansökningar har inkommit per 

den 30 juni 2020. 

Ansökningarna omfattar sammanlagt 382 500 kronor. En ansökan som kom 

in efter utsatt datum ingår inte i bedömningen.   

Thérese Lindquist föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ansökningar inkomna mellan 18 maj och 30 juni 2020 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 september 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Samuel Sigvardsson (KD), Johan Ålund (C) och Henrik Yngvesson (M) 

yrkar på förvaltningens beslutsförslag 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens huvudförslag mot alternativ 2 och finner 

att kommunstyrelsen har beslutat enligt alternativ 2.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Solvändans förskolas ansökan om 65 000 kronor för inköp och monte-

ringskostnad av multihus avslås, då utbildning har uppdraget att se över 

samtliga skolors utemiljöer ur ett klimatriskperspektiv senast 2020 så att 

de är anpassade till ett varmare klimat år 2025 där ett multihus kan 

utgöra en del av lösningen. 

2. Hemtjänsten i Färjestaden beviljas 58 000 kronor för inköp av fyra el-

cyklar. 
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3. För övrigt fördelas pengarna för klimatkompensering enligt tabell i 

tjänsteskrivelsen. 

4. Beviljade pengar som inte rekvirerats inom 12 månader från beslut 

återförs till klimatkompenseringsfonden att fördelas till framtida 

ansökningar. Undantag kan ges om det finns särskilda skäl.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och klimatstrateg 

Ekonomiverksamheten 

Samtliga sökanden 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.50-12.30. 
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§ 212 Dnr KS 2020/000364  

Information - Ny styrmodell "Tillitsbaserad styrning och 
ledning" 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2020 fick kommundirektören i uppdrag att 

arbeta fram en ny styrmodell med inriktning mot tillitsbaserad styrning och 

ledning. Den nya styrmodellen beskrivs i framtagen strategi med tillhörande 

riktlinjer. 

Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef informerade om den nya 

styrmodellen. 

Workshop har genomförts med kommunfullmäktige den 28 september 2020, 

samt med presidierna i fullmäktige och kommunstyrelsen och lednings-

gruppen den 30 september 2020. För beslut i kommunfullmäktige den 

23 november 2020. 

Nästa steg i arbetet är dialog med gruppledarna den 7 oktober 2020. 

Kommunikation arbetar med formuleringar. Visionen följer budgetbesluten.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 september 2020. 

Mörbylånga kommuns styrmodell daterad den 27 september 2020. 

Riktlinjer för ekonomistyrning daterad den 13 september 2020. 

Riktlinjer för mål- och kvalitetsstyrning daterad den 13 september 2020.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 213 Dnr KS 2020/000414  

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk Förening 

Sammanfattning av ärendet 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 

för samtliga medlemmar. Detta eftersom Kommuninvest de kommande åren 

behöver tillföras nytt kapital.      

Beslutsunderlag 

Information från Kommuninvest ekonomisk förening daterad den 

3 september 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2020.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) betala ett insatsbelopp på 2 300 000 kronor samt 

bemyndigas kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning 

av inbetalningarna enligt besluten ovan. 

_____ 
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§ 214 Dnr KS 2020/000418  

Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan har tagits fram av förvaltningen.     

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för 2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 september 2020.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen antas: 

12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni, 17 augusti, 

7 september, 5 oktober, 26 oktober (budget), 9 november och 7 december 

2021. 

2. Följande sammanträdesdatum för budget- och uppföljningsutskottet 

antas: 

16 februari, 16 mars, 18 maj, 31 augusti, 28 september och 30 november 

2021. 

3. Ärenden och beslutsunderlag ska vara sekreteraren tillhanda klockan 

12.00 åtta arbetsdagar innan möte. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Följande sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, antas: 

Ordinarie sammanträdesdatum: 

1 mars, 29 mars, 26 april, 31 maj, 21 juni, 27 september, 25 oktober, 

29 november och 20 december 2021. 

Preliminära sammanträdesdatum som används vid behov: 

25 januari och 30 augusti 2021. 

2. Följande sammanträdesdatum för den breda budgetberedningen antas: 

2 mars, 30 mars och 28 september 2021. 

3. Ärenden och beslutsunderlag ska vara sekreteraren tillhanda klockan 

12.00 åtta arbetsdagar innan möte.     

_____ 
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Expedieras till: 

Samtliga nämnder 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Ekonomienheten 

Ledningsgruppen 

Mörbylånga kommun webbplats 

Kommunfullmäktige 
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§ 215 Dnr KS 2020/000466  

Omfördelning av investeringsbudget till ny investering 
- Installation av konstgräs på aktivitetsyta 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2020 byttes konstgräsplanen i Färjestaden till en ny matta. 

Budgeten för detta var 3 miljoner kronor. Efter att ha tagit del av Kalmar 

kommuns projekt kring ansluten anläggning för konstgräsplan, vilket 

minimerar spridning av granulat utanför planen, valdes en konstgräsmatta 

och ett granulat som kostade betydligt mindre än budgeterat. Detta gör att 

när investeringen nu börjar bli redo att stängas, landar totalkostnaden på 

cirka 2 miljoner. 

Den kostnad som återstår och som vi i och med nedan förslag skulle slippa är 

deponikostnad för den gamla konstgräsmattan. Denna kostnad uppgår till 

cirka 400 000 kronor. 

Den gamla konstgräsmattan är uttjänt som fotbollsplan, men skulle mycket 

väl kunna användas som spontanidrottsyta och skolgårdsplan. Istället för 

granulat fyller man konstgräsmattan med sand. 

Förvaltningens förslag är att vi istället för en dyr deponikostnad återin-

stallerar den gamla konstgräsmattan på skolgårdar i kommunen och 

använder den återstående miljonen till kostnader förknippade med detta. 

Önskemål finns redan nu från flera skolor, bland annat Gårdby skola och 

Glömminge skola. Detta ser vi både som ett miljösmart och ekonomiskt 

försvarbart alternativ.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 oktober 2020.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En miljon kronor flyttas från investeringen byte av konstgräsplan 

Färjestaden till en ny investering – Installation av konstgräs på 

aktivitetsyta.   

_____ 
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§ 216 Dnr KS 2020/000465  

Information - Tilläggsbudget 2020 - Investeringsbudget 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den prognos som lämnas i samband med delårsbokslutet 

finns möjlighet att göra en tilläggsbudgetering. Ett förslag är att köpa 

modulen Älvan från Mörbylånga Bostads AB för att på sikt minska de 

externa hyreskostnaderna. 

Ann Willsund och Åsa Bejvall informerade om ärendet samt att ärendet ska 

förankras på bolagsstyrelsens nästa möte.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 oktober 2020.   

_____ 
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§ 217 Dnr KS 2020/000464  

Information - Tilläggsbudget 2020 - Driftbudget 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av den prognos som lämnas i samband med delårsbokslutet 

finns möjlighet att göra en tilläggsbudgetering. Nedan preciseras de 

satsningar som föreslås genomföras under oktober till december 2020. 

Ann Willsund informerar om ärendet och de förslag till satsningar som kan 

genomföras 2020.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2020.    

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 13.52-13.57. 
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§ 218 Dnr KS 2020/000422  

Information - Riktlinjer för styrdokument 

Sammanfattning av ärendet 

Charlotta Rasmusson informerar om ny riktlinje för framtagande av 

styrdokument. Beskriver olika typer av styrdokument och i dokumentet 

beskrivs grunden för att ta fram ett styrdokument.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för styrdokument. 

_____ 
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§ 219 Dnr KS 2020/000360  

Information - Upphandlingspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens nuvarande upphandlingspolicy är från år 2014 och behöver 

uppdateras. Den nya policyn är anpassad utifrån dagens lagstiftning. Till 

policyn hör riktlinjer som mer i detalj beskriver hur en upphandling ska gå 

till i Mörbylånga kommun.     

Åsa Bejvall och Denise Larsson informerar om upplägget och innehållet i 

upprättad upphandlingspolicy. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 23 september 2020. 

Upphandlingspolicy daterad den 11 september 2020.     

_____ 
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§ 220 Dnr KS 2020/000361  

Information - Riktlinjer för inköp och upphandling 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ska anta en upphandlingspolicy. Policyn är av 

övergripande karaktär och beskriver kommunens förhållningssätt. Till 

policyn behöver därmed riktlinjer antas som innehåller kommunens mål och 

konkretiseringar av policyn och lagstiftningen.     

Åsa Bejvall och Denise Larsson informerar om framtagna riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 26 september 2020. 

Riktlinjer för inköp och upphandling.    

_____ 
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§ 221 Dnr KS 2020/000450  

Information - Kommunstyrelsens prioriterade 
utvecklingsmål 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Willsund, Kerstin Parker och Åsa Bejvall informerar om framtaget 

dokument samt att en workshop kommer att hållas på nästa kommunstyrelse-

möte.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens prioriterade utvecklingsmål 2021-2023 daterade den 

8 september 2020. 

_____ 
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§ 222  

Utbildning - Digitala arvoden 

Sammanfattning av ärendet 

Jens Rosenqvist gick igenom systemet med politikerna om hur de ska lägga 

in begäran om arvode, km-ersättning och förlorad arbetsinkomst. 

Via intranätet https://intra.morbylanga.se går det att logga in i systemet, 

Visma lön.  

_____ 
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§ 223 Dnr KS 2020/000238  

Verksamhetsinformation till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Regional transportutmaning 

Thérese Lindquist informerar om förvaltningens utmaningar som är 

17 stycken plus 2 egna utmaningar och förslag på åtgärder. 

Förslag på åtaganden i transporttrappan 2020-2022, som vi jobbar med eller 

som är på gång. 

Nätverk Sydöland 

Eva Engström informerar om förslag till samverkan mellan alla som 

engagerar sig i utvecklingen av Sydöland, från Smedby och Skärlöv i norr 

till Långe Jan i söder. Förslaget har varit ute på remiss medborgare och 

föreningar i respektive socken. Rapport daterad den 30 juni 2020 och tryckt 

broschyr delades ut till styrelsen. 

Digitalisering 

Jenny Brede presenterade sig för styrelsen samt informerar om vad som är på 

gång: 

Digitala processer: 

 Arkiv, när- och slutarkiv. 

 E-tjänster. 

 Internt ärendehanteringssystem. 

 Digital signering. 

 Dokumentera för resultat. 

 Chat på webben är igång. 

 Lönprocesser, systemfokus. 

 Interna digitala nätverk. 

 Digital strategi. 

 Fakturor – digitalisera 

Omorganisationen 

Ann Willsund informerar att omorganisationen är förhandlad MBL § 11 där 

parterna var överens. Nu är det fullt fokus på att få ihop organisationen till 

den 1 januari 2021. Tjänsten som biträdande kommundirektör är ute och 

handhas av rekryteringsföretaget UNIK Resurs. 
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Unika Kalmar Öland 

Är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla kulturarvet i Kalmar-

sundsregionen där Kalmar kommun är projektledare. Mörbylånga kommun 

har varit med i tre år och kostnaden har varit 30 000 kronor/år. 

Matens Hus 

Är ett projekt i regionen. Undersökning om samarbetspartners pågår och 

ansökan ska skickas in senast den 30 november 2020. 

Återrapport av uppdrag 

Ann Willsund rapporterar om följande uppdrag 

Alungården 

Inte klart, rapport kommer till kommunstyrelsen den 3 november 2020. 

Dubbel markanvisning 

Kommer att diskuteras på plangruppen den 8 oktober 2020. 

Vuxenvandring 

Klart med start till höstlovet och varje helg i sex månader framåt. Informa-

tion om deltagande är skickat till föreningar. Kyrkan har alltid tre personer 

med vid vandringen.  

Uppdraget är avslutat och utvärdering kommer att göras efter sex månader. 

Text till tal 

Jenny Brede har fått uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Information från verksamhetsstöd daterad den 24 september 2020. 

Information från HR inkom den 2 oktober 2020. 

Information från hållbar utveckling inkom den 2 oktober 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdraget Alungården slutredovisas den 3 november 2020. 

2. Uppdraget vuxenvandring är klart. 

_____ 
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