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§ 116 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Agneta Stjärnlöf utses att justera dagens protokoll torsdagen den 7 maj 

2015. 

_____ 
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§ 117 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utsänd kallelse, där ärende 30 flyttas som ärende 13a, godkänns som 

dagordning för sammanträdet.     

_____ 
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§ 118 Dnr 2015/000155 -639 

Byte av kontaktperson och representant i styrgruppen 
för Kalmar läns vård- och omsorgscollege 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att acceptera en inbjudan om att 

delta i bildandet av ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Länets 

kommuner deltar i samarbetet tillsammans med Kalmarsunds 

gymnasieförbund, landstinget och regionförbundet     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2014-08-19, § 158. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse utvecklare Josefin Johansson till ny kontaktperson och ny 

representant i styrgruppen för samarbetet i Kalmar läns vård- och 

omsorgscollege. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Västerviks kommun 

Vård- och omsorg 

Josefin Johansson 

För kännedom: 

Anna Lindquist 
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§ 119 Dnr 2014/000488 -456 

Svar på Medborgarförslag - Återvinningsstation vid 
Netto brofästet 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Petersson önskar en återvinningsstation vid Netto, Brofästet, då 

Färjestaden växer norrut och Brofästet är en plats som alla passerar. 

Förslagsställaren menar att en återvinningsstation på denna plats innebär att 

man inte behöver köra extra för att slänga sina sopor vilket gynnar miljön i 

Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaf anmält på kommunfullmäktige  den 30 september 2014. 

Tjänsteskrivelse den 24 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Inbjudan den 29 april 2015. 

Svar på inbjudan den 30 april 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till att en lämplig placering av en återvinningsstation 

kommer att utredas anses medborgarförslaget härmed besvarat. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kerstin Petersson 

Mark oxh exploatering 
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§ 120 Dnr 2013/000799 -311 

Svar på Medborgarförslag - Arbeta för att broarbetena 
inte ska påverka viljan att bo och bosätta sig i 
kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Häggander önskar att kommunen engagerar sig så att Trafikverkets 

arbeten på Ölandsbron inte ska påverka viljan att bo och bosätta sig i 

kommunen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 26 november 2013. 

Tjänsteskrivelse den 24 februari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Inbjudan den 29 april 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till att en pågående dialog förs med Trafikverket anses 

medborgarförslaget härmed besvarat. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anneli Häggander 

Trafikverket, Box 810, 781 28 Färjestaden 

Mark och exploatering 
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§ 121 Dnr 2014/000007 -317 

Svar på Medborgarförslag - Ersätt kvicksilverlamporna 
i våra lyktstolpar med solcellsstyrda lampor 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Kalin föreslår att den befintliga gatubelysningen i Norra Kvinneby 

ersätts med solcellslampor. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 25 februari 2015. 

Tjänsteskrivelse den 13 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Inbjudan den 29 april 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Med hänvisning till redan befintlig gatubelysning i Norra Kvinneby samt 

den något begränsade funktion som solcellsbelysningen skulle få på 

grund av rörelsesensorfunktionen avslås medborgarförslaget. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anders Kalin 

Mark och exploatering 
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§ 122 Dnr 2015/000195 -103 

Antagande av arbetsordning för Mörbylånga kommuns 
Näringslivsråd 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 10 mars 2015 § 64 beslutat om en handlingsplan 

för näringslivsutveckling. Enligt den handlingsplanen ska ett näringslivsråd 

inrättas. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till arbetsordning för 

näringslivsrådet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till arbetsordning den 31 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse den 31 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till arbetsordningen för Mörbylånga kommuns näringslivsråd 

antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsens presidium 

Färjestadens företagarförening, c/o Ingela Fredriksson, Krokusgatan 10, 

386 32 Färjestaden 

Mörbylånga företagarförening, c/o Johan Widell, Österlånggatan 5, 386 50 

Mörbylånga 

LRF, c/o Johan Ålund, Frövägen 1, 386 93 Färjestaden 

Camping Öland, c/o Catrin Sörenson, Saxnäs 401, 386 95 Färjestaden 

Södra slingan, c/o Eva Hansson Törngren, Myrvägen 3, 386 63 Degerhamn 

Sydöstra Öland, c/o Willy Fredriksson, Alby 121, 386 62 Mörbylånga 

För kännedom: 

Kultur och näringslivssektorn 
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Arbetsordning Mörbylånga kommuns näringslivsråd 

§ 1 Uppdrag 

Mörbylånga kommuns näringslivsråd ska agera rådgivare till 

kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun i frågor rörande näringsliv och 

tillväxt. 

§ 2 Antal ledamöter 

Näringslivsrådet ska bestå av högst 15 ledamöter. Därtill kan upp till tre 

tjänstemän adjungeras till rådet 

§ 3 Sammansättning och mandatperioder 

Rådet består av kommunstyrelsens presidium samt högst 12 

företagarrepresentanter. Sex av företagarrepresentanterna, samt en ersättare 

för varje representant, utses av och representerar följande 

företagarorganisationer: 

 Färjestadens företagarförening 

 Mörbylånga företagarförening 

 LRF 

 Camping Öland 

 Södra slingan 

 Sydöstra Öland 

Kommunstyrelsens presidium tillsammans med de sex representanterna för 

företagarorganisationerna utser ytterligare högst sex företagarrepresentanter.  

Företagarrepresentanternas mandatperioder är tre år, med möjlighet till högst 

en periods förlängning. En företagarrepresentant vars första mandatperiod 

varit kortare än tre år kan utses för två hela perioder utöver den första 

förkortade perioden. En tredjedel av företagarrepresentanterna byts ut varje 

år. När rådet inrättas utses 1/3 av företagsledamöterna på ett år, 1/3 på två år 

och 1/3 på tre år.  

Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet och 

företagarrepresentanterna utser en vice ordförande. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2015-04-09 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Näringslivsrådet ska ha tillgång till administrativt stöd av personal på kultur- 

och näringslivssektorn. 

§ 4 Ersättning 

Ledamöterna har rätt till ersättning för utebliven arbetsinkomst enligt 

kommunens arvodesreglemente. 

§ 5 Avgång under mandatperiod  

Företagarorganisationerna utser en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Ersättaren har endast närvarorätt vid tjänstgöring. Om ledamot avgår under 

pågående mandatperiod träder ersättaren in under resten av mandatperioden. 

§ 6 Sammanträden 

Näringslivsrådet ska hålla minst tre sammanträden per år. Datum, tid och 

plats beslutas av rådet. Sammanträdena ska inte protokollföras. 

§ 7 Rapportering 

Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid till avrapportering från 

Näringslivsrådet på sina sammanträden. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse med dagordning ska sändas ut till ledamöterna senast två veckor 

före sammanträde. Ärenden anmäls till ordföranden senast tre veckor före 

sammanträde. Ordförande och vice ordförande sätter gemensamt samman 

dagordningen. 
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§ 123 Dnr 2015/000196 -103 

Antagande av arbetsordning för Mörbylånga kommuns 
Kulturråd 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 10 mars 2015 § 65 beslutat om en handlingsplan 

för kulturutveckling. Enligt den handlingsplanen ska ett kulturråd inrättas. 

Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag till arbetsordning för 

kulturrådet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till arbetsordning den 9 april 2015. 

Tjänsteskrivelse den 31 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Ajournering 

Mötet ajourneras klockan 13.35-13.40 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till arbetsordningen för Mörbylånga kommuns kulturråd antas. 

Protokollsanteckning 

Vi, företrädare för majoritetspartierna i Mörbylånga kommun, vill med 

denna protokollsanteckning påtala att när det nybildade Kulturrådet ska 

erbjuda ytterligare 6 ledamöter en ordinarie plats i rådet ska en av dessa 

platser erbjudas en företrädare för Länsmuséet i Kalmar län. Detta då vi 

anser att det är av stor vikt att vi får in den kompetens som de besitter i rådet, 

samt att vi redan idag har stora samverkansområden med Länsmuséet. 

Gunilla Karlsson (C), Henrik Yngvesson (M), Agneta Stjärnlöf (M), Carl 

Dahlin (M), Ulrik Brandén (M), Monika Löfvin Rosén (C), Marcus 

Johansson Persson (C), Eva Öberg (MP) och Jeanette Lindh (KD) 

_____ 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (40) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-05-05  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsens presidium 

Capellagården, Bodil Anjar, Vickleby bygata 25, 386 93 Färjestaden 

Ölands folkhögskola, Åke Holm, Skogsby 144, 386 93 Färjestaden 

Linnéuniversitetet, Stephen Hwang, 351 95 Växjö 

Södra Ölands Hembygdsråd, Monica Orthagen, Lupingatan 3, 386 32 

Färjestaden 

Södra Ölands musikteaterförening, Johan Lunde, Västerlånggatan 8, 386 50 

Mörbylånga 

Föreningen Ölands Roots, c/o Grusell, Ridstigen 5, 386 51 Mörbylånga 

För kännedom: 

Kultur- och näringslivssektorn 
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Arbetsordning Mörbylånga kommuns kulturråd 

§ 1 Uppdrag 

Mörbylånga kommuns kulturråd ska agera rådgivare till kommunstyrelsen i 

frågor som rör kommunens kulturliv.   

§ 2 Antal ledamöter 

Kulturrådet ska bestå av 15 ledamöter. Därtill kan upp till tre tjänstemän 

adjungeras till rådet. 

§ 3 Sammansättning och mandatperioder 

Rådet består av kommunstyrelsens presidium samt högst 12 

kulturrepresentanter. Sex av kulturrepresentanter, samt en ersättare för varje 

representant, utses av och representerar följande pedagogiska institutioner 

och kulturföreningar: 

 Capellagården  

 Ölands folkhögskola 

 Linnéuniversitetet   

 Södra Ölands Hembygdsråd  

 Södra Ölands musikteaterförening  

 Föreningen Öland Roots  

Kommunstyrelsens presidium tillsammans med de sex representanterna för 

de pedagogiska institutionerna och kulturföreningarna utser ytterligare högst 

sex kulturrepresentanter. 

Kulturrepresentanterna mandatperioder är tre år, med möjlighet till högst en 

periods förlängning. En kulturrepresentant vars första mandatperiod varit 

kortare än tre år kan utses för två hela perioder utöver den första förkortade 

perioden. En tredjedel av kulturrepresentanterna byts ut varje år. När rådet 

inrättas utses 1/3 av kulturledamötena på ett år, 1/3 på två år och 1/3 på tre 

år. Capellagården, Öland folkhögskolas och Linnéuniversitetet 

representation påverkas inte av mandatperioden.    
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Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i rådet och 

kulturrepresentanterna utser en vice ordförande. 

Kulturrådet ska ha tillgång till administrativt stöd av personal på kultur- och 

näringslivssektorn. Rektorn för kommunens kulturskola och bibliotekschefen 

är adjungerade i rådet. 

§ 4 Ersättning 

Ledamöterna har rätt till ersättning för utebliven arbetsinkomst enligt 

arvodesreglementet. 

§ 5 Avgång under mandatperiod 

De pedagogiska institutionerna och kulturföreningarna utser en ordinarie 

ledamot och en ersättare. Ersättaren har endast närvarorätt vid tjänstgöring. 

Om ledamot avgår under pågående mandatperiod träder ersättaren in under 

resten av mandatperioden.  

§ 6 Sammanträden 

Kulturrådet ska hålla minst tre sammanträden per år. Datum, tid och plats 

beslutas av rådet. Sammanträdena ska inte protokollföras. 

§ 7 Rapportering 

Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid till avrapportering från 

Kulturrådet på sina sammanträden. 

§ 8 Kallelse 

Kallelse med dagordning ska sändas ut till ledamöterna senast två veckor 

före sammanträde. Ärenden anmäls till ordförande senast tre veckor före 

sammanträde. Ordförande och vice ordförande sätter gemensamt samman 

dagordningen. 
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§ 124 Dnr 2015/000150 -149 

Tillsättande av kommundelsutvecklare 

Sammanfattning av ärendet 

I "Vision för Mörbylånga kommun 2025" är framtidsbilden en gynnsam 

utveckling i alla delar av kommunen.  

Mörbylånga kommun har ett antal intresseföreningar, företagsföreningar, 

byalag, sockenföreningar med mera (vidare benämnda intresseföreningar). 

Många av dessa verkar aktivt för att den del av kommunen de finns i ska 

utvecklas på ett för dem och kommunen gynnsamt sätt. 

Intresseföreningarna är en tillgång för kommunens utveckling och invånares 

delaktighet. De skapar det lokala engagemanget och ger invånarna en röst, 

oavsett var i kommunen de bor.  

De olika intresseföreningarna har dock varierande målsättningar, resurser 

och önskemål om stöd från kommunen. Likaså har de olika kontaktytor 

gentemot kommunen i form av olika enheter och tjänstemän som de oftast 

vänder sig till, något som försvårar samordning av resurser och stöd. 

Förslag har därför lagts fram om att tillsätta en kommundelsutvecklare för att 

främja kommundelarnas utvecklingsarbete. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för näringslivsutveckling 2015-2016. 

Rollbeskrivning kommundelsutvecklare den 6 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse den 6 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Gunilla Karlsson (C) yrkar på avslag till förslaget då pengar ska gå till 

kärnverksamheten, samt med hänvisning att råden inom kultur och näringsliv 

ska få jobba först och sedan ska det avgöras om kommundelsutvecklare 

behöver tillsättas.  

Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar 

bifall till kommunledningsutskottets förslag. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 (40) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-05-05  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Gunilla Karlssons yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. En kommunal funktion skapas under 2015 i form av en projektanställd 

kommundelsutvecklare för 2015-2016. 

2. Tjänsten finansieras under 2015 med pengar ur kultur- och 

näringslivssektionens budget. Fortsatt finansiering hänskjuts till 

budgetberedning för 2016. 

Reservation 

Gunilla Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och näringslivssektorn 

Budgetberedning för 2016 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15 (40) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-05-05  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2015/000201 -303 

Policy för verksamhetsområden för allmänna 
vattentjänster 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har en skyldighet enligt Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster att ordna vattentjänster där det behövs för människors hälsa 

eller miljö i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse. 

Kommunen ska då bestämma det verksamhetsområde inom vilket 

vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas och se till att behovet 

snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän va-anläggning. 

Beslutsunderlag 

Förslag till policy för verksamhetsområden, den 7 april 2015. 

Tjänsteskrivelse den 7 april 2015.   

Förslag till policy för verksamhetsområden, den 17 april 2015. 

Tjänsteskrivelse den 17 april 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Monika Löfvin Rosén (C) yrkar på att ärendet ska besluta av 

kommunfullmäktige. 

Gunilla Karlsson (C) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar på ändring i 

policyn under punkt 10 till avskrivning 10 år, istället för 5 år och 

värdeminskning är 10%/år,  istället för 20%/per år. Då detta är mer skäligt 

för våra invånare. 

Eva Öberg (MP) och Bength Andersson (S) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Gunilla Karlssons m fl yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Vidare hör ordföranden om ärendet ska skickas till kommunfullmäktige för 

beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar detsamma. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förvaltningens förslag till policy för verksamhetsområden daterad den 

17 april 2015 antas. 

Reservation 

Gunilla Karlsson (C), Monikas Löfvin Rosén (C) och Elisabeth Cima 

Kvarneke (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 126 Dnr 1599/2 - 

Remiss - Samråd om förslag till åtgärdsprogram för 
havsmiljön från Havs- och vattenmyndigheten 

Sammanfattning av ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten ska besluta om ett åtgärdsprogram för 

havsmiljön. Syftet är att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. 

Cajsa Lindberg och Håkan Lagesson föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

Samrådsmaterial på www.havochvatten.se/hmd-atgard. 

Tjänsteskrivelse den 9 april 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 62 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrandet som sitt eget. 

2. Denna paragraf justeras omedelbart. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Tekniska verksamheten 

För kännedom: 
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§ 127 Dnr 1599/3 - 

Remiss - Samråd inom vattenförvaltningen i Södra 
Östersjöns vattendistrikt från Vattenmyndigheten 

Sammanfattning av ärendet 

När EU:s ramdirektiv för vatten införlivades i svensk lagstiftning 2004 

innebar det ett nytt helhetsgrepp på vattenfrågorna och vattenmyndigheten 

skapades för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på 

våra vatten enligt direktivet. Genomförandet av ramdirektivet för vatten 

innebär några viktiga förändringar i förhållande till vårt tidigare sätt att vårda 

vattnen. Bland annat har det skapats en ny administrativ organisation, 

vattenmyndigheten. En annan viktig skillnad är att det nu finns en helhetssyn 

på vattnet. Det är inte längre de administrativa gränserna mellan till exempel 

kommuner och län, utan vattnets naturliga gränser (vattendelare) mellan 

vattensystemen, som avgränsar de avrinningsområden som är utgångspunkt 

för arbetet.  

Cajsa Lindberg och Håkan Lagesson föredrog ärendet. 

Beslutsunderlag 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/sodra-ostersjon/deltagande-och-

dialog/samrad-infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-

2015/Pages/default.aspx. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 63 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrandet som sitt eget. 

2. Denna paragraf justeras omedelbart. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten 

Tekniska verksamheten 
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För kännedom: 
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§ 128 Dnr 2015/000134 -880 

Nytt bibliotek i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Mörbylånga kommuns Biblioteksplan 2014 -18 ska ett nytt bibliotek 

etableras i Färjestaden och frågan om finansiering hanteras i budgetbered-

ningen för 2016.  

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2014- 2018. 

Handlingsplan kulturutveckling 2015-16.  

Hyresavtal. 

Tjänsteskrivelse den 28 april 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar på återremiss med uppdrag att ta fram ett 

lokalprogram för biblioteket i Färjestaden. 

Ulrik Brandén (M), Marcus Johansson Persson (C), Matilda Wärenfalk (S) 

och Eva Öberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Vidare hör han om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag 

och finner att de beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Teckna avtal med A/S Ölands Butikscenter enligt bilaga avseende en 

lokal för biblioteksverksamhet enligt de förutsättningar som redovisas i 

tjänsteskrivelse den 28 april 2015. 

2. Delar av de pengar som finns avsatta i investeringsanslaget för 

världsarvscentrum och servicecentrum får användas för nytt bibliotek i 

Färjestaden.  

Jäv 

Monika Löfvin Rosén (C) anmäler delikatessjäv och deltar inte i 

handläggningen av ärendet. 
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Reservation 

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

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 129 Dnr 2015/000230 -106 

Samverkan Personaladministration 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun och Borgholms kommun har fört en diskussion om att 

samarbeta om personal- och löneadministration. Samtliga medarbetare har 

deltagit i diskussioner och kommit fram till att man vill samordna de båda 

kommunernas verksamheter och även sitta tillsammans i en gemensam lokal. 

Beslutsunderlag 

Mötesanteckningar inklusive en enkel inventering av verksamhetens behov 

av personal- och löneadministration. 

Kommunstyrelsen i Borgholms kommun den 31 mars 2015, § 42. 

Tjänsteskrivelse den 23 april 2015. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på en gemensam HR-chef istället för 

personalchef. 

Eva Öberg (MP) yrkar på en gemensam personal/HR-chef istället för 

personalchef. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutar på en gemensam personal/HR-chef. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsens kan besluta enligt 

förvaltningens förslag på punkterna 2 och 3 och finner att kommunstyrelsen 

beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. En gemensam personal/HR-chef rekryteras och anställs i Mörbylånga 

kommun. Borgholms kommun köper del av tjänsten. Andelen bestäms 

senare. 

2. Samlokalisering av de båda kommunernas personal- och 

löneadministrationer sker i Färjestaden. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att Borgholms kommun fattar beslut 

om samlokalisering i Färjestaden senast den 26 maj 2015. 

_____ 
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Expedieras till: 

Borgholms kommun 

Samtliga på verksamhetsområde personal 

Inga-Lena Herrmann 

Ledningsgruppen 
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§ 130 Dnr 2015/000095 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 19 mars 2015. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 23 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 22 april 2015. 

Sociala utskottets protokoll från den 11 mars 2015 och 15 april 2015. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:24 till och med nr 15:32. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 131 Dnr 2015/000170 -105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Ulf Gustavsson höll utbildning om offentlighet och sekretess. 

Psynkprojektet 

Eva-Marie Adelgren informerade om arbetet i psynkprojektet. Hon 

hänvisade även till vår hemsida www.morbylanga.se/psykiskhalsa 

Projekt Integration 

Sandra Olsson informerade om projektet Integration som är på två år. 

Målet = Sveriges bästa integrationsenhet. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 29 april 2015. 

_____ 

 

 

 

 

 

http://www.morbylanga.se/psykiskhalsa
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§ 132 Dnr 2015/000172 -701 

Samverkansöverenskommelse kring personer med 
psykiska funktionsnedsättningar 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha 

överenskommelser om samarbetet när det gäller personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

Samverkan ska bedrivas så att den enskilde upplever hälso-och sjukvård, 

habilitering, rehabilitering, vård och omsorg samt stöd som en helhet oavsett 

vilken huvudman eller enhet som bär ansvaret. 

Ann Willsund och Ann-Katrin Ståhl föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Reviderad samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län 

och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsned-

sättning, Länsgemensam ledning i samverkan 2015-03-06. 

Följebrev från regionförbundet i Kalmar län, 2015-03-19. 

Tjänsteskrivelse den 2 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun ställer sig bakom den reviderade samverkans-

överenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i 

Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

kommunfullmäktige 
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§ 133 Dnr 2015/000129 -139 

Riktlinjer för Mörbylånga kommuns mottagande av 
ensamkommande barn 

Sammanfattning av ärendet 

Vid tillsyn från IVO (Inspektionen för vård och omsorg), 2014-08-26, 

ställdes krav på åtgärder gällande utformningen av ett ledningssystem där 

processer kring Bidayas verksamhet skall identifieras, beskrivas och 

fastställas. 

Beslutsunderlag 

Beslut IVO dnr 14/159-133. 

Tjänsteskrivelse den 4 mars 2015. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Riktlinjerna för Mörbylånga kommuns mottagande av ensamkommande 

barn antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 134 Dnr 2015/000211 -600 

Samverkansdokument mellan skola och den 
specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar 
län 

Sammanfattning av ärendet 

Denna överenskommelse är kopplad till samverkansöverenskommelsen 

mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning, 2015-2017. Överenskommelsen 

utgör vidare en grund för de olika psynk-projekt som pågår och kommer att 

pågå under en tid framöver i vårt län. Detta dokument är en fortsättning av 

tidigare upprättad överenskommelse och syftet är att tydliggöra de olika 

huvudmännens ansvarsområden och säkerställa att våra barn och ungdomar 

får den vård och det stöd de har rätt till.     

Beslutsunderlag 

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget och kommunerna i 

Kalmar län. 

Kommunfullmäktige den 24 september 2013, § 108. 

Tjänsteskrivelse den 19 april 2015.   

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 21 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ställa sig bakom framtagen samverkansöverenskommelse. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 135 Dnr 2015/000181 -174 

Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskydds-
kontroll från och med 1 juni 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll har tagits 

fram av Räddningstjänsten Öland. 

Beslutsunderlag 

Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 15:12. 

Förslag till ny taxa. 

Räddningschefens skrivelse den 26 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse den 13 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll fastställs. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 juni 2015. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 136 Dnr 2014/000574 -003 

Ny Avfallsplan 2015--2022 för Kalmarsundsregionens 
Renhållare (KSRR) 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har skickat ut en ny 

renhållningsordning för antagande. Renhållningsordningen omfattar en ny 

avfallsplan för perioden 2015-2022 samt nya föreskrifter om 

avfallshanteringen för KSRR. 

Beslutsunderlag 

Avfallsplan för Kalmarsundsregionens Renhållare 2015-2022. 

Föreskrifter om avfallshanteringen för Kalmarsundsregionens Renhållare. 

Tjänsteskrivelse, den 15 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Renhållningsordningen för Kalmarsundsregionens Renhållare med 

tillhörande avfallsplan för perioden 2015-2022 samt föreskrifter om 

avfallshanteringen för Kalmarsundsregionens Renhållare antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 137 Dnr 2015/000197 -042 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Årsredovisning 
2014 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har överlämnat sin 

årsredovisning för 2014 till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Tjänsteskrivelse, den 13 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2014 för Kalmarsundsregionens Renhållare godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 138 Dnr 2015/000173 -042 

Samordningsförbundet - Årsredovisning och 
revisionsberättelse 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 

2014 till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Tjänsteskrivelse, den 13 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Kalmar län godkänns.   

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 139 Dnr 2015/000205 -042 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2014 

till Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Tjänsteskrivelse, den 13 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2014 för Kalmarsunds Gymnasieförbund godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2015/000224 -401 

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsoskyddsföreskrifterna behöver uppdateras med anledning av 

kommunens nya organisation. Kommunstyrelsen ersätts med miljö- och 

byggnadsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Reviderade föreskrifter, MBLAFS 2015:7. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 64 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fastställa hälsoskyddsföreskrifterna. 

_____ 
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§ 141 Dnr 1601/0 - 

Avtal mellan kommunen och Småländska Bränslen 
Växjö Motor Company AB - Tankställe för Biogas och 
bussdepå i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöverksamheten har sedan i oktober 2014 haft kontakt med Småländska 

Bränslen, Växjö Motor Company AB (nedan kallat Företaget), för en 

diskussion om förutsättningar för att etablera tankställe för biogas i 

Mörbylånga kommun. Tankstället kommer att kunna serva både offentliga 

bussar och privata konsumenter.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen har genomfört en lokaliseringsutredning 

(daterad 2015-01-30) för att identifiera lämplig placering av tankställe 

inklusive depå för bussar. Fyra platser jämfördes och en plats söder om 

Guldfågeln bedöms som bästa alternativ.  

I april påbörjades förhandlingar mellan kommunen och Företaget om ett 

avtal som reglerar att Företaget etablerar tankställe och depå under 

förutsättning att kommunen åtar sig att iordningsställa marken samt genom 

KLT upphandla ett antal biogasbussar (främst skolskjutstrafik) samt ställa 

om delar av den egna fordonsparken till biogasdrift.  

KLT arbetar med upphandling av ny avtalsperiod för kollektivtrafik och 

skolskjutstrafik för vissa kommunen i länet, däribland Mörbylånga. KLT har, 

i skrivelse 2015-02-02 ställt frågan till involverade kommuner om hur biogas 

ska viktas i skolskjutsupphandlingen. Mörbylånga kommun har genom 

Kommunstyrelsen lämnat ett preliminärt svar med följande ordalydelse: 

"Kommunen är positiv till biogas i stort och förordar biogas som 

förstahandsval för skoltrafik i Mörbylånga kommun, främst på de sträckor 

där bussarna passerar och/eller är nattparkerade i Mörbylånga". 

Slutgiltigt besked ska lämnas till KLT i maj där KS beslut kring rubricerat 

avtal blir avgörande. 

Elvira Laneborg och Bengt Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Upphandlingspolicy, daterad 13 mars 2014. 

Kommunstyrelsens § 71/2015 - KLT - Upphandling av fordon för skoltrafik. 
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Avtal angående etablering av tankställe för biogas i Mörbylånga, den 

29 april 2015. 

Tjänsteskrivelse den 29 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avtalet angående etablering av tankställe för biogas i Mörbylånga 

godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns firmatecknare undertecknar avtalet. 

3. Till KLT lämna slutgiltigt besked om att biogas ska krävas för den 

skolskjutstrafik som passerar eller är nattparkerad i Mörbylånga tätort 

eller dess omnejd. 

4. Ge verksamhetsstöd i uppdrag att i kommande upphandling av 

kommunens fordonsflotta arbeta för att upphandla biogasfordon för 

personbilsfordon placerade i Mörbylånga. 

_____ 
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§ 142 Dnr 2015/000022 -107 

Revidering av bolagsordning för Mörbylånga 
Fastighets AB 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagsordningen för Mörbylånga Fastighets AB har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 78, (återremiss). 

Reviderad bolagsordning den 30 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till bolagsordning för Mörbylånga Fastighets AB antas. 

_____ 
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§ 143 Dnr 2015/000021 -107 

Revidering av bolagsordning för Mörbylånga 
Bostads AB 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagsordningen för Mörbylånga Bostadsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 79, (återremiss). 

Reviderad bolagsordning den 30 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till bolagsordning för Mörbylånga Bostads AB antas. 

_____ 
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§ 144 Dnr 2015/000102 -107 

Revidering av ägardirektiv för Mörbylånga 
Fastighets AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektivet för Mörbylånga Fastighetsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 80, (återremiss). 

Reviderade ägardirektiv den 30 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till ägardirektiv för Mörbylånga Fastighets AB antas. 

_____ 
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§ 145 Dnr 2015/000101 -107 

Revidering av ägardirektiv för Mörbylånga Bostads AB 

Sammanfattning av ärendet 

Ägardirektivet för Mörbylånga Bostadsaktiebolag har reviderats inför 

mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 81, (återremiss). 

Reviderade ägardirektiv den 30 april 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till ägardirektiv för Mörbylånga Bostads AB antas. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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