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§ 153 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anna-Kajsa Arnesson utses att justera dagens protokoll fredagen den 

22 augusti 2014. 

_____ 
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§ 154 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet. 

_____ 
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§ 155 Dnr 2014/000397 -102 

Kontaktperson inför ombudsvalet till SKL:s kongresser 
2015 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och Landsting har inkommit med skrivelse om 

kommunens kontaktperson inför ombudsvalet. 

Beslutsunderlag 

SKL:s skrivelse med svarsblankett den 10 juni 2014. 

Riktlinjer för val av ombud till kongress med Sveriges kommuner och 

landsting 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Göran Backrot som kontaktperson inför ombudsvalet till SKL:s 

kongresser 2015,som kommer att hållas i samband med kommunfull-

mäktiges möte den 25 november 2014. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Göran Backrot 

Valnämnden, Sveriges kommuner och landsting 

För kännedom: 

Sekreterarna 
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§ 156 Dnr 2014/000286 -700 

Rapportering av ej verkställda beslut 

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 den 11 juni 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i tjänsteskrivelsen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lillemo Bennsäter 
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§ 157 Dnr 2014/000394 -701 

Samverkan med Borgholms kommun avseende tjänst 
som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

Sammanfattning av ärendet 

Allt fler kommuner väljer att samarbeta med närliggande kommuner när det 

gäller funktionen som medicinskt ansvarig sjuksköterska. Arbetsuppgifterna 

renodlas till att omfatta de arbetsuppgifter som åligger en medicinskt 

ansvarig sjuksköterska enligt 24§ hälso - och sjukvårdslagen (1982:763) och 

7 kap 3§ patientsäkerhetsförordningen. 

Ett avtal upprättas mellan Mörbylånga kommun och Borgholms kommun 

och avser en prövotid 2015-01-12 – 2016-06-31. Borgholms kommun köper 

50 % tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska av Mörbylånga kommun. 

Efter prövotiden görs en utvärdering för att ta ställning till eventuell 

permanent lösning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 26 maj 2014. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 juni 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att ingå avtal med Borgholms kommun 

avseende köp av tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska från 

Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 

För kännedom: 
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§ 158 Dnr 2014/000269 -639 

Inbjudan att delta i bildandet av vård- och omsorgs-
college Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Västerviks kommun har genomfört förstudier för att undersöka möjligheten 

att starta regionalt VO-college i Kalmar län. Förstudierna visar att det finns 

intresse från länets kommuner och från Kalmarsunds gymnasieförbund, 

landstinget och regionförbundet att VO-college bildas. Kommunstyrelsen i 

Västervik har påbörjat arbetet med ambitionen att certifiering av regionalt 

VO-college och lokala VO-college ska kunna genomföras under 2015-2017. 

Västerviks kommun inbjuder nu Mörbylånga kommun att delta i bildandet 

av VO-college i Kalmar län. 

Kostnaderna för processen fram till certifiering har i förstudierna beräknats 

till 900 tkr per år under tre år. Västervik har gjort en hemställan att 

regionförbundet och landstinget vardera bidrar med 300 tkr per år under tre 

år. Västerviks kommun föreslår att resterande kostnader, 300 tkr, delas 

mellan ingående kommuner och gymnasieförbund i relation till folkmängd.  

Beslutsunderlag 

Förfrågan från Västerviks kommun innehållande förstudie och utredning om 

förutsättningar att inrätta ett vård- och omsorgscollege.  

Tjänsteskrivelse den 2 juni 2014. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 juni 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bifalla och tacka ja till Västerviks förfrågan att delta i bildandet av VO-

college i Kalmar län tillsammans med länets kommuner, Kalmarsunds 

gymnasieförbund, landstinget och regionförbundet. 

2. Utse enhetschef Lena Olsson att vara Mörbylånga kommuns 

representant i styrgruppen. 

_____ 
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Expedieras till: 

Västerviks kommun 

Lena Johansson 

För kännedom: 

Anna Lindquist 
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§ 159 Dnr 2014/000395 -214 

Del av Möllstorp XX - Ansökan om detaljplan för 
hotellverksamhet, bostäder samt viss handel/service. 
Sökanden X 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att få detaljplanelägga mark för hotellverksamhet, bostäder 

samt viss handel/service har inkommit till kommunen. Området utgör en del 

av fastigheten Möllstorp XX och är lokaliserat strax norr om brofästet och 

väster om Ölands djurpark. 

Beslutsunderlag 

Plan- och byggchefs tjänsteskrivelse den 17 juni 2014. 

Ansökan inkommit den 8 maj 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 17 juni 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom 

detaljplaneprocess med normal planförfarande. Ansökan ska ingå i 

arbete med planprogram för ”Möllstorp XX” m fl. innan arbete med 

detaljplan påbörjas. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

Plan och byggverksamheten 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (31) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-08-19  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 160 Dnr 2014/000398 -862 

Skolkulturplan Mörbylånga kommun läsåret 2014-2015 

Sammanfattning av ärendet 

I november 2013 antogs en ny skolkulturstrategi av Regionförbundets 

styrelse: ”RELEVANT – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i 

Kalmar län”. Arbetet med strategin har samordnats av Skola & Kultur, ett 

samarbetsprojekt initierat av Regionförbundet i Kalmar län och Riksteatern. 

Länskulturorganisationerna och Linnéuniversitetet har varit delaktiga i 

arbetet. 

RELEVANT ska, med elevens rättigheter i fokus, främja samordning och 

utveckling av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av 

gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt. 

För att en kommun ska kunna ingå i den regionala strategin RELEVANT 

krävs en lokal, politiskt förankrad, skolkulturplan. 

Mörbylånga kommuns skolplan ska följas upp och revideras i slutet av varje 

läsår. 

Emma Rydnér, kultursamordnare föredrar ärendet. 

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) och Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar på 

tillägg, att ett mångkulturellt perspektiv ska ingå i nästa revidering av 

skolkulturplanen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsens kan besluta enligt utskottets förslag 

med Margaretha Lööf-Johansons tillägg och finner att de beslutar detsamma. 

Beslutsunderlag 

Skolkulturplan Mörbylånga kommun läsåret 2014-2015, daterad den 4 juni 

2014.  

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 17 juni 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna skolkulturplan för Mörbylånga kommun för läsåret 2014-

2015. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (31) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-08-19  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Ett mångkulturellt perspektiv ska ingå i nästa revidering av 

skolkulturplanen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

Kultur- och näringslivsverksamheten 

För kännedom: 
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§ 161 Dnr 2014/000310 -605 

Ansökan om skolpeng för utlandsstudier höstterminen 
2014 

Sammanfattning av ärendet 

X ansöker om skolpeng för sin son XX som går på Färjestadens skola. X 

skall gå på svenska skolan i Koh Lanta, Thailand v 42-46. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om skolpeng för utlandsstudier höstterminen 2014 inkommen den 

15 maj 2014. 

Tjänsteskrivelse den 23 maj 2014. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 17 juni 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå ansökan om skolpeng för utlandsstudier för XX enligt Skollagen 

kap 24 § 2 och § 4.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Magnus Sjöstedt 
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§ 162 Dnr 2014/000127 -710 

Tillsyn av enskild förskola, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Vid en inspektion av förskolan Smultronet 2014-02-27 påpekades i en 

tillsynsrapport två brister. Bristerna finns inom följande områden: 

-  Det saknas förskollärare i verksamheten och ägaren har inte heller 

någon förskolepedagogiks utbildning. 

- Barngruppens sammansättning och storlek. Vid aktuell tillsyn fanns det 

fem barn inskrivna varav två blir 6 år under året. 

Kommunstyrelsen bestämde sig för att utdela en anmärkning (2014-04-15) 

utifrån ovan beskrivna brister och meddelade ägaren att har inte bristerna 

åtgärdats till 2014-07-31 så överväger kommunen att ta tillbaka sitt 

godkännande av verksamheten och uppmanar istället att verksamheten 

ansöker om att bli pedagogisk omsorg. 

Förslag till beslut på mötet 

Nina Åkesson-Nylander (KD) och Berne Klysing (FP) yrkar på att tiden för 

att öka antalet barn i gruppen förlängs till den 31 december 2014. 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V), Eva Folkesdotter-Paradis (M), Matilda 

Wärenfalk (S) och Hans Sabelström (C) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Nina Åkesson-Nylanders med 

fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Ulrica Notting inkom den 9 juni 2014. 

Skrivelse från Christhild Allenbach Larasse den 9 juni 2014. 

Brev från Kalmar Waldorfskola genom vice ordförande John Green samt 

rektor Cecilia Ferrari den 15 juni 2014. 

Timjans bok, samt artikel från Ölandsbladet den 31 maj 2014. 

Tjänsteskrivelse den 16 juni 2014. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 17 juni 2014. 
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Mail inkom den 18 augusti 2014 med bilagor, skrivelse, broschyr och 

anställningsavtal. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ta tillbaka godkännandet av tillståndet för förskolan Smultronet utifrån 

att bristen gällande barngruppens storlek och sammansättning inte 

åtgärdats.  

Reservation 

Berne Klysing (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Nina Åkesson-Nylander (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förskolan Smultronet, Ulrica Notting 

För kännedom: 

M-verksamheten 

 

 



 

 

Reservation 

§ 162 

 

Reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att, utan förlängning, dra in 

tillståndet för Förskolan Smultronets verksamhet i Glömminge. Mitt yrkande, 

att ge förlängning till 31/12 2014 att utöka storleken på barnantalet, tycker jag 

är rimligt.  

 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Ledamot 

Kommunstyrelsen  
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§ 163 Dnr 782 - 

Meddelanden och information 

MBL-information  

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, 

MBL § 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Presentation 

Rickard Brivald som tillträdde den 1 augusti 2014 som ny ekonomichef 

presenterade sig för kommunstyrelsen. 

Redovisning av sjuktalen i förvaltningen 

Ann Willsund och Yvonne Törnquist-Lolk redovisar sjukfrånvaron i 

förvaltningen, sammanställning delas ut på mötet. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 13 augusti 2014. 

Protokollsanteckning 

”Protokollen från beredningar, utskott och nämnder är intetsägande. De 

behöver vara tillgängliga för en bredare krets av politiker. Det är viktigt att 

snarast få en fördjupad genomgång av hur vi skall utforma våra protokoll så 

att de uppfyller demokratiska villkor. 

Margaretha Lööf-Johanson 

Gruppledare (S)” 

_____ 
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§ 164 Dnr 2014/000009 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 21 maj och 16 juni 2014. 

Kommunledningsutskottets protokoll den 23 maj och 12 juni 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll den 27 maj och 17 juni 2014 

Barn- och ungdomsutskottets protokoll den 17 juni 2014. 

Sociala utskottets protokoll den 12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 21 maj, 

11 juni och 13 augusti 2014. 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 14:41 till och med nr 14:45. 

Monica Högberg, kommunchef informerade om anställningsbeslutet av 

Staffan Larsson och att det har avslutats.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

Protokollsanteckning 

”Protokollen från beredningar, utskott och nämnder är intetsägande. De 

behöver vara tillgängliga för en bredare krets av politiker. Det är viktigt att 

snarast få en fördjupad genomgång av hur vi skall utforma våra protokoll så 

att de uppfyller demokratiska villkor. 

Margaretha Lööf-Johanson 

Gruppledare (S)” 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 165 Dnr 2012/000343 -829 

Svar - Medborgarförslag - Att bygga en central 
skatepark i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innebär att en skatepark byggs i centrala Färjestaden. Förslagsvis 

intill områdena Köpstaden, Dämmet eller hamnen. Detta är platser som är 

lokaliserade nära allmänna kommunikationer och därför ger bra förutsätt-

ningar för möten. Förslagsställaren menar också att det finns en risk för att 

skejtare hamnar i ett utanförskap i förhållande till etablerade föreningar och 

idrotter. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på fullmäktige den 20 juni 2012. 

Tjänsteskrivelse den 13 juni 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 17 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att arbete 

pågår med anläggande av ett skate- och aktivitetsområde i anslutning till 

Färjehallen. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 166 Dnr 2011/000380 -120 

Svar - Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 
Information till nyinflyttade 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären anser att informationen till nyinflyttade är mycket viktig, och 

föreslår därför att demokratiberedningen ges i uppdrag att arbeta fram ett 

program för hur nyinflyttade ska tas emot och vilken typ av information de 

ska få för att stärka deras intresse och engagemang för kommunens framtid. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 27 april 2011. 

Demokratiberedningen § 5/2012. 

Tjänsteyttrande den 31 juli 2012. 

Kommunstyrelsens § 204/212. 

Kommunfullmäktige § 118/ 2012 (återremiss). 

Tjänsteyttrande den 6 maj 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses som besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 167 Dnr 2011/000815 -141 

Svar - Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Vision och 
utveckling av besöksnäringen i vår kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären vill göra södra Öland attraktivare för besökare och turister 

genom att arbeta för ”Sveriges Toscana” med fokus på närodlat, världsarvet 

och matvandringar. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 28 september 2011. 

Tjänsteyttrande den 31 juli 2012. 

Kommunstyrelsens § 206/2012. 

Kommunfullmäktige § 120/2012 (återremiss). 

Tjänsteyttrande den 6 maj 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till tjänsteskrivelse. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 168 Dnr 2012/000217 -351 

Svar - Motion av Ove Karlesand (M) och Johan 
Gustafsson (M) - Användande av dagvatten  

Sammanfattning av ärendet 

Ove Karlesand (M) och Johan Gustafsson (M) föreslår att dagvatten som 

samlas upp används där det är möjligt till i första hand toaletterna. Man bör 

även undersöka om dusch, tvätt- och diskmaskiner kan använd detta. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på fullmäktige den 25 april 2012. 

Tjänsteskrivelse den 25 mars 2013. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 106/2013. 

Kommunfullmäktiges § 80/2013 (återremiss). 

Tjänsteskrivelse den 3 juni 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 17 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse den 3 juni 

2014. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 169 Dnr 2013/000619 -338 

Svar - Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Förskönande av grönytor vid 
våra särskilda boenden 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås arbetsmarknadsenheten ges möjlighet att utveckla och 

försköna utemiljöer vid våra äldreboenden. Förvaltningens förslag till beslut 

är att avslå motionen.  

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktiges möte den 24 september 2013. 

Tjänsteskrivelse den 27 maj 2014.  

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till arbetsmarknadsenhetens uppdrag.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 170 Dnr 2014/000063 -292 

Svar - Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M ) - 
Placering av fritidsgård i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären resonerar i sin motion kring fritidsgårdens placering i framtiden. 

Motionären kan inte se att Färjestadens skola skulle fungera som lokal för 

fritidsgårdens verksamhet. Motivet till detta är erfarenheter från andra 

kommuner som valt att låta fritidsgården flytta in i skolans lokaler samt att 

grundtanken är att ungdomarna ska vistas där på sin fritid och att det då inte 

bör vara i samma lokaler som man är på dagtid. Detta skulle kunna innebära 

att besöksantalet blir färre än idag befarar motionären.  

Motionären föreslår ett antal uppdrag: 

- Besöka Lågan och samtala med barn och personal kring framtida placering. 

- Snabbutreda om Ladan kan vara en permanent lösning för fritidsgård i 

Färjestaden.  

Förslag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter-Paradis (M), Nina Åkesson-Nylander (KD) och Agneta 

Stjärnlöf (M) yrkar bifall till utskottets förslag punkt 1, 2 och 4. Ändring i 

utskottets punkt 3 ”Förvaltningen får i uppdrag att hitta en permanent 

lösning för egna fristående lokaler i Färjestaden.” 

Matilda Wärenfalk (S), Hans Sabelström (C), Elisabeth Cima-Kvarneke (V) 

Anne Wilks (MP) och Berne Klysing (FP) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag punkt 3 mot Eva Folkesdotter-Paradis 

mfl yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktiges möte den 25 februari 2014. 

Tjänsteskrivelse den 26 maj 2014. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 17 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen tillstyrks genom att de uppdrag som föreslås i motionen är 

utförda. 
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2. Motionen avslås i den del som avser att använda Ladan som ny lokal för 

verksamheten. 

3. Fritidsgården i Färjestaden planeras vid den nya skolan i Färjestaden, 

med uppstart i augusti 2015. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare för att göra fritidsgården i 

Färjestaden till en ungdomsstyrd verksamhet. 

Reservation 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) och Agneta Stjärnlöf (M) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget förslag. 

Nina Åkesson-Nylander (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

 

 

 



 

 

Reservation 

§ 170 

 

Reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att låta Fritidsgården i Färjestaden 

delas med andra verksamheter. Ungdomarna vill ha och behöver egna fristående 

lokaler på orten så att det blir "deras egna ställe" precis som de känner i nuvarande 

lokaler på gamla brandstationen. Jag är dessutom tveksam över att beslutet kommer 

att bli en långvarig lösning. Det hade varit klokt att besluta om en fristående egen 

lokal alt. hus redan från början.  

 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Ledamot 

Kommunstyrelsen  
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§ 171 Dnr 2014/000068 -825 

Svar - Motion av Jan Nilsson (FP) - Mörbylånga hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Nilsson (FP) yrkar på att Mörbylånga kommun renoverar kajerna, 

hamnen muddras och att ser till att byggnation av lägenheter kommer igång. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på fullmäktige den 25 februari 2014. 

Tjänsteskrivelse den 3 juni 2014. 

Länsstyrelsens beslut den 26 juni 2014 om underhållsmuddring. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 17 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse den 3 juni 

2014. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27 (31) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-08-19  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr 2014/000146 -860 

Svar - Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 
Inrättande av två arbetsstipendier för kulturarbetare 
som ännu inte etablerat sig 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären föreslår att kommunen inrättar två arbetsstipendier för 

kulturarbetare som ännu inte etablerat sig och som behöver tid att utveckla 

sitt konstnärskap. Förvaltningen föreslås arbeta fram förslag på villkoren för 

och hur stora stipendierna ska vara och hur ansökningsförfarandet ska gå till.  

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 29 april 2014 

Tjänsteyttrande den 8 maj 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses vara besvarad då frågan om ett arbetsstipendium tas 

med i arbetet på en kulturstrategi och naturstrategi, och då som ett 

projektstöd, där det i villkoren tydligt ska framgå på vilket sätt 

kommuninvånare och besökare får nytta av stödet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 173 Dnr 2014/000192 -875 

Svar - Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Om en satsning på museala 
utställningar 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna föreslår att uppdra till kommunledningen att uppvakta Kalmar 

Länsmuseum om etablering av ett filialmuseum med Kronanföremål.i 

Hulterstad. Diskutera med församlingarna om alternativ användning av deras 

lokaler för kulturella och turistiska ändamål. Utreda möjligheter att etablera 

ett informationscentrum för världsarvet i någon befintlig lokal  

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 29 april 2014. 

Tjänsteyttrande den 8 maj 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionens punkter 2 och 3 bifalls och utreds i samband med att ett 

förslag om ett informationscentrum för världsarvet tas fram. 

2. I övrigt anses motionen vara besvarad med vad som anförts i 

tjänsteyttrandet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 174 Dnr 2014/000226 -293 

Svar - Motion av Carl-Henrik Gadeberg (KD) och Nina 
Åkesson Nylander (KD) - Utreda behovet av ytterligare 
ett äldreboende i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna beskriver i sin motion att de ser behov av ytterligare 

äldreboende i vår kommun. De anser att en utredning bör genomföras och att 

det sker bäst genom en tillfällig beredning. Visar resultatet av 

undersökningen att behov av ett äldreboende finns, bör byggandet starta.  

Förslag till beslut på mötet 

Nina Åkesson-Nylander (KD) yrkar bifall till motionen. 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Nina Åkesson-Nylanders yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktiges möte den 29 april 2014. 

Tjänsteskrivelse den 26 maj 2014.  

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 juni 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till att behoven är klarlagda sedan 

tidigare. Förvaltningen har i tidigare sammanhang synliggjort behovet 

av ett trygghetsboende i Färjestaden. 

Reservation 

Nina Åkesson-Nylander (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 



 

 

Reservation 

§ 174 

 

Jag reserverar mig till förmån för egen motion. Mörbylånga kommun behöver 

titta på behovet av ytterligare ett äldreboende (särskilt boende) i framtiden. Vi 

vet idag att behovet kommer att bli större. Att titta längre än tio år i framtiden 

är nödvändigt för att hinna planera i god tid.  Jag reserverar mig även mot att 

vår organisation valde att inte anta ett vedertaget begrepp som "äldreboende" 

som ett "särskilt boende" och behandla motionen som boende för äldre i 

allmänhet.  

 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Ledamot 

Kommunstyrelsen  
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§ 175 Dnr 2014/000091 -003 

Ny förbundsordning för Kalmarsundsregionens 
Renhållare (KSRR) 

Sammanfattning av ärendet 

KSRR har remitterat förslag på ny förbundsordning till medlems-

kommunerna med förslag om godkännande. 

Beslutsunderlag 

KSRR skrivelse inkommen den 17 februari 2014 med förslag till 

förbundsordning. 

Kommunstyrelsens § 50/2014. 

Skrivelse från KS-ordförandena i Kalmar, Oskarshamn och Nybro 

kommuner. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 april 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut § 118. 

Kommunfullmäktiges § 76/2014 (återremiss). 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 juni 2014. 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Då ärendet inte är behandlat politiskt i KSRR översänds kommunens 

synpunkter till KSRR för yttrande och ställningstagande. 

____ 

 

 

Expedieras till: 

KSRR 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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§ 176 Dnr 2013/000596 -291 

Tilläggsäskande till nybyggnation av skola i 
Färjestaden på Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingen av nybyggnation av skola i Färjestaden är klar och det visar 

sig att avsatta pengar, 27 500 000 kronor, inte är tillräckligt för att fullfölja 

byggnationen. 

Beslutsunderlag 

Mörbylånga Bostads AB skrivelse den 11 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bevilja tilläggsäskande på 2 785 000 kronor till nybyggnation av skola i 

Färjestaden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Sven Stensson (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Berne Klysing (FP)  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anne Wilks (MP)  X 
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Personliga ersättare Närvaro 

Monica Löfvin Rosén (C)  -- 

Inger Bergman (M)  -- 

Jan Kerbosch (M)  -- 

Tore Andersson (--) -- 

Jimmy Odenäng (M)  -- 

Annika Olsson (C)  -- 

Birgit Åhlund (C)  -- 

Monika Bergman (FP) -- 

Jeanette Lindh (KD) X 

Charlotte Barvestad (ÖP) X 

Bo Blad (S) X 

Roger Hedh (S)  X 

Bertil Johansson (S) -- 

Anders Wassbäck (V)  X 

Eva Öberg (MP)  X 
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