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§ 177 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Elisabeth Cima-Kvarneke utses att justera dagens protokoll fredagen den 

19 september 2014. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 178 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Utsänd kallelse, samt ett extra ärende, godkänns som dagordning för 

sammanträdet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 179 Dnr 2014/000159 -133 

Svar till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
gällande tillsyn av HVB barn och unga vid Bidaya 

Sammanfattning av ärendet 

IVO har efter inspektion under våren 2014 ställt krav på att ett 

ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet ska utformas och 

anpassas till Bidayas inriktning och omfattning samt att verksamheten ska 

identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra 

kvaliteten i verksamheten. 

IVO har vid inspektion på HVB Bidaya ålagt kommunstyrelsen att före den 

1 oktober 2014 redovisa en plan med tidsangivelse för de åtgärder som 

kommer att vidtas. 

Beslutsunderlag 

IVO beslut den 26 augusti 2014. 

Tjänsteskrivelse den 1 september 2014 med plan för åtgärder. 

Förslag på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) yrkar som tillägg att komplettera svaret med 

det kvalitetssäkringsarbete som pågår. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta tidplanen med de åtgärder som föreslagits. 

2. Uppdra till kommunchefen att komplettera svaret med det arbete som 

pågår med kvalitetssäkring och innehållet i kommunens värdegrund. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Inspektionen för vård och omsorg, Box 2163, 550 02 Jönköping 

För kännedom: 

Ann-Katrin Ståhl 
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§ 180 Dnr 2012/000509 -214 

X - Ansökan om planändring. Sökanden X 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2012-09-05 om att ändra ändamål från barnkoloni till 

bostadsändamål med önskemål om att stycka av fastigheten i 6-8 tomter. 
Syftet med planen är ändra ändamål från barnkoloni till bostad och möjliggöra 

byggnation av friliggande bostäder. Syftet är också att möjliggöra utbyggnad av 

Va-nätet för planområdet samt för de fastigheter utefter Isgärdevägen som 

saknar kommunalt vatten och avlopp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 5 augusti 2014. 

Planbeskrivning, upprättad den 16 september 2014. 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad den 16 september 2014. 

Illustration, upprättad den 16 september 2014. 

Behovsbedömning, upprättad den 16 september 2014. 

Checklista för sociala konsekvenser, upprättad den 16 september 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 20 augusti 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. De upprättade handlingar den 16 september 2014 godkänns för samråd. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 181 Dnr 2014/000468 -214 

X - Begäran om planbesked angående plan för 
bostadändamål. Sökanden X 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan föreligger om att få detaljplanelägga del av fastigheten X för 

bostadsändamål. Det aktuella området omfattar cirka 17 500 kvm. Enligt 

ansökan avses avstyckning av 6-7 bostadstomter. Området är beläget ca 

600 meter väster om Isgärde by och begränsas i norr av Linsänkevägen och i 

väster av Ottos väg. 

Beslutsunderlag 

Ansökan inkommen den 25 maj 2014. 

Tjänsteskrivelse den 24 juli 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 20 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

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

detaljplaneprocess med normal planförfarande. 

2. Uppdra till plan- och byggverksamheten att upprätta plankostnadsavtal 

med sökanden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 182 Dnr 2012/000474 -559 

Svar - Medborgarförslag - Måla alla murar på Södra 
Hamnplan med vit färg - Lämpligt sommarjobb till 
ungdomar 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget innebär att alla murar på Södra hamnplan i Färjestaden skall målas 

vita. Detta skulle rama in det nya badet och området skulle på detta sätt 

förskönas t ex för alla de som kommer med färjan Dessie. Enligt förslaget 

skulle målningen kunna utföras som ett sommarjobb för ungdomar. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 26 september 2012. 

Tjänsteskrivelse den 21 juli 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 20 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå förslaget med hänvisning till helhetsutformning av hamnområdet 

samt de ökade underhållskostnader som förslaget innebär. I dagsläget 

finns heller inte pengar avsatta i budget för åtgärden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

X 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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§ 183 Dnr 2014/000382 -007 

Revisionsrapport - Granskning av upphandling och 
inköp 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat om kommunstyrelsen hanterar upphandling och 

inköp ändamålsenligt. De frågor som har besvarats i rapporten är om kom-

munstyrelsen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och 

inköp, om det finns en ändamålsenlig avtalshantering och rutiner för att sä-

kerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden samt om det finns ruti-

ner för att säkerställa en god intern kontroll. Revisorerna har också granskat 

inköp och avrop i ett antal utvalda ärenden i enlighet med lagkrav och be-

slutade policyer och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas rapport inkommen den 3 juni 2014. 

Tjänsteskrivelse den 12 augusti 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta tjänsteskrivelse den 12 augusti 2014 som svar på rapporten. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Ekonomichefen 

Kommunchefen 

Planeringssekreteraren 

Chefen för teknisk affärsverksamhet 

För kännedom: 
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§ 184 Dnr 2014/000449 -007 

Revisionsrapport - Granskning av internkontroll 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har granskat om den interna kontrollen är tillräcklig. I 

granskningen har kontrollerats om det finns styrdokument, riktlinjer och 

rutiner avseende den interna kontrollen, om organisation och ansvar 

avseende den interna kontrollen är definierad på ett tydligt sätt, om det 

genomförs kontinuerliga väsentlighets- och riskanalyser i verksamheten och 

om dessa beaktas i den interna kontrollprocessen. 

Man har också tittat på om det genomförs styr- och kontrollåtgärder i 

enlighet med antagen internkontrollplan, om det finns rutiner för uppföljning 

av interna kontrollplaner, om det finns system/rutiner för identifiering och 

distribuering av relevant information, om det finns tydliga 

informationskanaler i organisationen såväl vad avser nya regler/rutiner som 

att upptäcka brister i befintliga rutiner samt om det sker kontinuerlig 

utvärdering av styr- och kontrollsystem. 

Beslutsunderlag 

Revisorernas rapport inkommen den 2 juli 2014. 

Tjänsteskrivelse den 30 juli 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta tjänsteskrivelse den 30 juli 2014 som svar på rapporten. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Ekonomichefen 

kommunchefen 

För kännedom: 
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§ 185 Dnr 2014/000404 -860 

Remiss - Kulturplan Kalmar län 2015-2017 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet i Kalmar län har skickat ut en remiss på en kulturplan för 

Kalmar län 2015-2017. Förvaltningen föreslår att Mörbylånga kommun 

ställer sig bakom Kulturplan Kalmar lön 2015-2017.  

Beslutsunderlag 

Regionförbundets remiss den 12 juni 2014. 

Tjänsteskrivelse den 15 augusti 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen ställer sig bakom Kulturplan Kalmar län 2015-2017. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet, Box 762, 391 27 Kalmar 

För kännedom: 

Martin Hedenmo 

Emma Rydnér 
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§ 186 Dnr 2013/000712 -003 

Revidering av regler gällande kommunalt aktivitetsstöd 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att riksidrottsförbundet beslutade om att höja åldersgränsen 

för det statliga aktivitetsstödet kom frågan upp om en översyn av 

bidragssystemet gällande ”kultur & fritid”. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 262/2013 (återremiss). 

Tjänsteskrivelse den 2 juni 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Åldersgränsen för kommunal lokalt aktivitetsstöd ska vara 5 – 25 år från 

och med budgetåret 2015. 

2. Vad gäller utökning av budgetsumman för konto 30020 aktivitetsstöd 

från 330 000 kronor till 350 000 kronor och för konto 30021 hyresbidrag 

från 190 000 kronor till 200 000 kronor hänskjuts till budgetbered-

ningen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Budgetberedningen 

För kännedom: 

Martin Hedenmo 

Lena Petersén 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 (35) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-09-16  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 187 Dnr 2014/000448 -512 

Vägplan, val av lokaliseringsalternativ väg 136, delen 
förbi Färjestaden i Mörbylånga kommun. Dnr TRV 
2011/32491 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har kommit med begäran om yttrande över vägplan väg 136 

delen förbi Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Remiss från Trafikverket den 2 juli 2014. 

Yttrande den 22 augusti 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta tjänsteyttrande från den 22 augusti 2014 som sitt eget. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

trafikverket@trafikverket.se 

För kännedom: 

Bengt Johansson 
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§ 188 Dnr 2011/000463 -379 

Överklagande av beslut om förlängning av giltighetstid 
för undersökningstillstånd Greby och Össby 

Sammanfattning av ärendet 

Bergsstaten har den 27 augusti 2014 beslutat om förlängning av 

giltighetstiden för undersökningstillstånden Greby, Dnr BS 201-752-2014-

3212 och Össby, Dnr BS 201-756-2014-3212. 

Förlängningen gäller för båda tillstånden till och med den 8 juli 2017 och 

avser i båda fallen hela undersökningsområdena. 

De ursprungliga besluten har överklagats av Mörbylånga kommun men 

ärendena har ännu inte avgjorts av domstol, utan de handläggs för 

närvarande av Kammarrätten i Sundsvall. 

Kommunens ombud behöver nu få veta om Mörbylånga kommun vill 

överklaga besluten om förlängning av undersökningstillstånden. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om förlängning av undersökningstillstånd, Greby och Össby, den 

27 juni 2014. 

Bergsstatens beslut om förlängning av undersökningstillstånd, Greby och 

Össby, den 27 augusti 2014. 

Tjänsteskrivelse den 11 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen ska genom sitt ombud överklaga Bergsstatens beslut den 

27 augusti 2014 om förlängning av giltighetstiden för undersöknings-

tillstånden Greby, Dnr BS 201-752-2014-3212 och Össby, Dnr BS 201-

756-2014-3212. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Setterwalls Advokatbyrå AB 

För kännedom: 
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§ 189 Dnr 2014/000581 -003 

Ny handelsstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med en diskussion om var i kommunen olika verksamheter ska ha 

möjlighet att etablera sig har frågan väckts om en förändrad handelsstrategi. 

Beslutsunderlag 

Handelsstrategi för Mörbylånga kommun, antagen av Kommunfullmäktige 

den 29 september 2008, § 125. 

Tjänsteskrivelse den 9 september 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att upphandla en konsult som tar fram ett 

underlag inför ett beslut om en ny handelsstrategi. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 

För kännedom: 
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§ 190 Dnr 782 - 

Meddelanden och information 

Färjeparken 

Till dagens möte var Lukas Nilsson, Smålandsidrotten och Matheus Tholin, 

innebandyklubben inbjudna för att presentera förslag på utformningen av 

Färjeparken. 

Kommunchefens information 

Monica Högberg gav kommunstyrelsen en allmän övergripande information 

om verksamheten i kommunen. Här tas även upp frågor som ska lyftas till 

nästa möte. 

MBL-information  

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, 

MBL § 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 9 september 2014. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 191 Dnr 2014/000009 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll den 20 augusti 2014. 

Kommunledningsutskottets protokoll den 28 augusti 2014. 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 14:46 till och med nr 14:48. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.40-13.30 
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§ 192 Dnr 2014/000081 -919 

Svar - Medborgarförslag - Sälj delar av Mörbylånga 
Bostadsbolag som inte tillhör kommunens kärn-
verksamhet och investera nettointäkterna där 
kommunalt vatten saknas 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att kommunen säljer sådana delar av Mörbylånga 

Bostads AB som inte tillhör kommunens kärnverksamhet. Nettointäkterna 

kan sedan investeras på orter där kommunalt vatten saknas. Förslagsställaren 

framhåller att kommunalt vatten är ett livsmedel som ska räknas tillhöra 

kommunens högprioriterade kärnverksamhet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 25 februari 2014. 

Tjänsteskrivelse den 30 juli 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses som besvarat med hänvisning till pågående 

arbete med implementeringen av den kommunala VA-handlingsplanen, 

samt med hänvisning till Mörbylånga Bostads AB:s uppdrag att lämna 

förslag över fastigheter och lokaler som skulle kunna avyttras. 

_____ 
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§ 193 Dnr 2012/000376 -010 

Svar - Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Införande av bostads-
försörjningsplan  

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna ser det som angeläget att kommunen planerar för fler hyres-

rätter, samt för att öka utbudet och valfriheten och tillgodose eftersatta 

gruppers behov. Motionen hänvisar till lagen om kommunernas bostads-

försörjningsansvar samt socialtjänstlagen i vad som där sägs om bostäder för 

äldre och pekar på behovet av hyresrätter särskilt för ungdomar, flyktingar, 

äldre och unga funktionshindrade. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 29 augusti 2012. 

Tjänsteskrivelse den 31 juli 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Bifalla motionen med hänvisning till pågående planering och diskussion 

inom förvaltningen. 

_____ 
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§ 194 Dnr 2013/000832 -119 

Svar - Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Åtgärder för ökat valdeltagande  

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna pekar på vikten av att resurssvaga och marginaliserade 

gruppers möjligheter att delta i det politiska livet förbättras. Motionärerna 

lyfter fram detta som en av de stora politiska utmaningarna såväl i 

Mörbylånga kommun som i hela Sverige och föreslår att valnämnden bör ges 

i uppdrag att genomföra ett antal åtgärder för att öka valdeltagandet i 

Mörbylånga.  

Förslag på mötet 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar på tillägg om uppdrag till kommun-

fullmäktiges presidium att ta initiativ till en beredning som ska arbeta för 

ökat valdeltagande. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag 

med Elisabeth Cima-Kvarnekes tilläggsyrkande och finner att kommun-

styrelsen beslutar detsamma. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 26 november 2013. 

Tjänsteskrivelse den 26 juni 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till de överväganden som framgår av 

tjänsteskrivelse den 26 juni 2014. 

2. Uppdra till kommunfullmäktiges presidium att ta initiativ till en 

beredning som ska arbeta för ökat valdeltagande. 

_____ 
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§ 195 Dnr 2013/000908 -106 

Svar - Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Medlemskap i nätverk mot 
rasism och framtagande av handlingsplan mot 
diskriminering  

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna föreslår att Mörbylånga kommun ska ansöka om medlemskap i 

nätverket ECCAR (Europeiska koalitionen av städer mot rasism) och även 

upprätta en handlingsplan mot diskriminering. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 17 december 2013. 

Tjänsteskrivelse den 2 juli 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Förslag på mötet 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av 

Margaretha Lööf-Johanson (S). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima-Kvarnekes 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för Elisabeth Cima-Kvarnekes yrkande. 

Omröstningsresultat 

8 Ja-röster och 7 Nej-röster 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen i avseende på förslaget att söka medlemskap i ECCAR 

med hänvisning till att åtgärder för att motverka rasism och diskrimine-

ring är en del i förvaltningens pågående målstyrningsarbete inför 2015. 

_____ 
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Reservation 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V), Margaretha Lööf-Johanson (S), Eva Öberg 

(MP), Bength Andersson (S), Matilda Wärenfalk (S), Ulf Magnusson (S) och 

Anne Wilks (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

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   

Nina Åkesson Nylander (KD) Jeanette Lindh (KD) X   

Berne Klysing (FP) Eva Öberg (MP)   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  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  8 7 -- 
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§ 196 Dnr 2014/000185 -144 

Svar - Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Sommaröppet systembolag i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna föreslår att kommunledningen ska ges i uppdrag att uppvakta 

Systembolaget AB, i syfte att få till stånd en sommarfilial i Mörbylånga 

tätort. I motionen görs en jämförelse mellan graden av service på södra 

Öland och servicen på norra Öland, där en sommarfilial i Löttorp håller 

öppet under 10 sommarveckor. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 29 april 2014. 

Tjänsteskrivelse den 30 juni 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till tjänsteskrivelse. 

_____ 
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§ 197 Dnr 2014/000195 -608 

Svar - Motion av Hans Sabelström (C) - Flexibla lov i 
skolan 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har lämnat in en motion om flexibla lov. De vill underlätta för 

elever och föräldrar att ta ut lov på ett flexibelt sätt vid den tidpunkt som 

passar familjen. De menar också att detta skulle gynna även lärare och deras 

familjer. 

Barn- och ungdomsutskottet beslutade under § 43/14 att återremittera 

ärendet till förvaltningen med komplettering av utskottets synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 28 mars 2014. 

Kommunfullmäktige § 38/140429. 

Tjänsteskrivelse den 2 maj 2014. 

Barn- och ungdomsutskottet § 43/140617. (återremiss) 

Tjänsteskrivelse den 14 augusti 2014. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 18 augusti 2014. 

Förslag på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på att punkt 2 stryks. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt punkt 1 

och att punkt 2 stryks enligt yrkande och finner att kommunstyrelsens 

beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen om att införa flexibla lov. 

_____ 
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§ 198 Dnr 2014/000544 -024 

Slutbetänkande - Revidering av arvodesreglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade att tillsätta en tillfällig beredning för att 

revidera arvodesreglementet för förtroendevalda. Slutbetänkandet ska 

lämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Slutbetänkande daterat den 15 augusti 2014. 

Reglemente, bilaga 1 daterat den 15 augusti 2014. 

Kostnadsberäkning, bilaga 2. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Förslag på mötet 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar om ändring i betänkandet på sidan 3, 2:a 

stycket där texten ”och dels att det kan finnas fördelar med att det finns 

personer i sociala utskottet som inte också ingår i vård- och omsorgsutskottet 

eller barn- och ungdomsutskottet.” stryks. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottet 

med yrkandet från Eva-Folkesdotter-Paradis och finner att kommunstyrelsen 

beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. I betänkandet på sidan 3, 2:a stycket där texten ”och dels att det kan 

finnas fördelar med att det finns personer i sociala utskottet som inte 

också ingår i vård- och omsorgsutskottet eller barn- och 

ungdomsutskottet.” stryks. 

2. Beredningens förslag till ”Reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag”, 

bilaga 1 i beredningens slutbetänkande, antas. 

3. Som stöd för framtida tolkningar av reglementet ska övervägandena i 

beredningens slutbetänkande användas. 

4. Reglementet gäller från och med den 1 januari 2015, men ska för den 

del som reglerar fullmäktiges presidium tillämpas från och med den 

15 oktober 2014. 
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5. I och med utökningen av överförmyndarens arvode ska inte längre 

ersättning för mertid betalas ut. Överförmyndaren ska även i 

fortsättningen benämnas ”överförmyndare”.  

_____ 
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§ 199 Dnr 2012/000434 -403 

Ändring av beslut om klimatkompensering samt rutin 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2013, efter en motion från 

Henrik Yngvesson, att börja klimatkompensera resor, från och med den 

1 mars 2014. Efter beslut uppstod frågor kring avgränsningen av klimat-

kompenseringen. Miljöverksamheten fick i uppdrag att ge nytt förslag för 

klimatkompenseringens omfattning. Samtidigt har en rutin för det praktiska 

handhavandet av klimatkompenseringen och klimatfonden tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 152/2013. 

Tjänsteskrivelse den 18 augusti 2014. 

Reviderad avgränsning för klimatkompensering den 18 augusti 2014. 

Rutin för klimatkompensering den 18 augusti 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta reviderad avgränsning av vilka resor som omfattas. 

2. Anta rutin för klimatkompensering. 

_____ 
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§ 200 Dnr 2014/000546 -006 

Reglemente för lokalt partistöd 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunallagen (1991:900) 2 kap. 9 § får en kommun ge ekonomiskt 

bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin, så kallat partistöd. 

Beslutsunderlag 

Reglemente daterat den 15 augusti 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta reglemente för lokalt partistöd. 

_____ 
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§ 201 Dnr 2014/000547 -003 

Kommunfullmäktiges arbetsordning fr o m 2014-10-15 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 15 augusti 2014 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla från och med den 

15 oktober 2014. 

_____ 
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§ 202 Dnr 2014/000548 -042 

Delårsrapport per den 30 juni 2014 och prognos för 
2014 

Sammanfattning av ärendet 

Rickard Brivald, ekonomichef föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport daterad den 10 september 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Delårsrapport per den 30 juni 2014 godkänns. 

_____ 
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§ 203 Dnr 2014/000549 -045 

Upptagande av lån i Ölands Kommunalförbund för 
projekt "Fyr till fyr" 

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna finansiera förskotterade pengar i projektet ”Fyr till Fyr” 

behöver Ölands Kommunalförbund omgående uppta ett lån på 10 mkr. 

Mörbylånga kommun står för 5 mkr och Borgholms kommun står för 5 mkr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 19 augusti 2014 med bilaga. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 28 augusti 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun går i borgen med 5 mkr så att Ölands 

Kommunalförbund kan uppta lån från Kommuninvest. Detta under 

förutsättning att fullmäktige i Borgholms kommun fattar samma beslut 

och i sin tur går i borgen med 5 mkr för den andra hälften av lånet.  

_____ 
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§ 204 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 § 175. 

KSRR skrivelse inkommen den 5 september 2014. 

KSRR komplettering till skrivelse inkommen den 10 september 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna förbundsordningen och samtidigt påminna om tidigare 

synpunkter och protokollsanteckningar. 

_____ 
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§ 205 

Regiondagar 2014 

Beslutsunderlag 

Regionförbundets inbjudan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsens ledamöter och ersättare erbjuds att närvara. 

_____ 
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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) Eva Öberg (MP) X 

Nina Åkesson-Nylander (KD) Jeanette Lindh (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) -- 

Roger Hedh (S)  X 

Bertil Johansson (S) -- 

Anders Wassbäck (V)  X 

Eva Öberg (MP)  (X) 
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