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§ 60   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gerd Åstrand och Kristina Sjöström utses att justera dagens protokoll 

måndagen den 2 maj 2016, klockan 15.00 på kommunkontoret.  

_____ 
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§ 61   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med tillägg av en extra fråga under 

punkten Interpellationer och frågor, samt tilläggslista, tidigare utskickad till 

ledamöterna. 

_____ 
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§ 62   

Godkännande av kungörelse 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla, hemsidan och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Finns inget att erinra mot sättet för sammanträdets kungörande varför 

kungörelsen godkänns.  

_____ 
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§ 63  

Meddelanden och information   

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 13 april 2016. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 24 maj 2016.  

_____ 
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§ 64 Dnr 2012/000581 821 

Svar på Medborgarförslag - Flytta Granngårdens 
byggnad i Mörbylånga hamn till Torslunda skola och 
inred den till duglig idrottshall 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Granngårdens byggnad i Mörbylånga hamn 

flyttas till Torslunda skola för att tillgodose skolans behov av idrottshall 

samt för att ge den öländska friidrotten bättre träningsmöjligheter inomhus.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 november 2012. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016. 

Kommunstyrelsens § 72/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att 

Torslundahallen sedan invigningen i november 2014, fyller Torslunda 

skolas behov av idrottshall.  

_____ 
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Arne Svensson, Blodriskegatan 4, 386 32 Färjestaden  
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§ 65 Dnr 2014/000031 312 

Svar på Medborgarförslag - Utbyggnad av säkra gång- 
och cykelvägar i Färjestadens tätort 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en utbyggnad av gång- och cykelvägar i 

Färjestadens tätort. Förslagsställaren föreslår en utbyggnad av en 

sammanhängande gång- och cykelväg längs Järnvägsgatan, gång- och 

cykelväg från hamnen via Storgatan och vidare till väg 136 som fortsätter 

från Almèrs till Arontorp, samt ett övergångsställe från Storgatan över 

Brovägen till hamnplan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 januari 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 73/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att en viss del av 

gång- och cykelväg är under byggnation. Beträffande gång- och cykelväg 

till Äppelvägen kommer en översyn av skyltningen att göras, då 

alternativ väg redan finns. Kommunen kommer att ta upp frågan med 

Trafikverket rörande övergångsställe, väg 136 och Storgatan då 

Trafikverket är huvudman.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Anders Gustafsson, Smörsoppgatan 7, 386 32 Färjestaden 

Trafikverket, Box 810, 721 28 Borlänge 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 66 Dnr 2014/000749 312 

Svar på Medborgarförslag - Önskan om att en cykelväg 
byggs mellan Arontorp, Almérs och även ner till 
Färjestaden runt upp till Ölands Skogsby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en utbyggnad av cykelväg från Färjestaden via 

Almérs, Arontorp till Skogsby. Det är många nyinflyttade i området och tät 

trafik på väg 136.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 november 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016. 

Kommunstyrelsens § 74/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att kommunen 

kommer att ta upp frågan med Trafikverket som är huvudman och 

Regionförbundet som bär budgetansvaret.  

_____ 
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Anita Rydström, Trollvägen 13, 386 96 Färjestaden 

Trafikverket, Box 810, 721 28 Borlänge 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 67 Dnr 2016/000316 512 

Anmälan av Medborgarförslag - Sänkt hastighet från 
50 km till 30 km på Björnhovdagatan/Gärdesvägen 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Johansson har inkommit med förslag om sänkt hastighet från 50 km 

till 30 km på Björnhovdagatan/Gärdesvägen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 21 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 april 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgar-

förslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 
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Stefan Johansson, Björnhovdagatan 22, 386 35 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 
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§ 68 Dnr 2016/000349 339 

Anmälan av Medborgarförslag - Ta ner tallarna vid 
Trollhättevägen med anledning av att fåglarna stör de 
boende i området 

Sammanfattning av ärendet 

Pär Brisvall har inkommit med förslag om att ta ner tallarna vid 

Trollhättevägen med anledning av att fåglarna stör de boende i området.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 30 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 april 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgar-

förslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 
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Pär Brisvall, Trollhättevägen 9, 386 51 Mörbylånga 

Kommunstyrelsen 
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§ 69 Dnr 2016/000375 510 

Anmälan av Medborgarförslag - Angående ändring av 
bland annat nya hastighetsbegränsningar i Södra 
Möckleby/Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag har inkommit angående ändring av bland annat nya hastighets-

begränsningar i Södra Möckleby/Degerhamn.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 april 2016.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 april 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgar-

förslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 
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Förslagsställarna 

Kommunstyrelsen 
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§ 70   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om tre interpellationer och en 

fråga får ställas och finner att de får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellation från Pia Schröder (-) till kommunstyrelsens ordförande - 

Frågor om genomförandeplaner för HVB-hem och ensamkommande 

flyktingbarn. 

Henrik Yngvessons svar den 19 april 2016. 

Interpellation från Carina Adolfsson Elgestam (S) till kommunalrådet Henrik 

Yngvesson - Utbyggnad av fibernät i kommunen. 

Henrik Yngvessons svar den 19 april 2016. 

Interpellation från Claus Zaar (SD) till kommunstyrelsens ordförande Henrik 

Yngvesson om vatteneffektivitet och konsekvensanalyser i samband med 

vattenbrist. 

Henrik Yngvessons svar den 25 april 2016. 

Fråga från Carina Adolfsson Elgestam (S) till kommunalrådet Henrik 

Yngvesson - Vilka åtgärder ska vidtas för att lösa den akuta vattenbristen. 

Henrik Yngvessons svar den 25 april 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationerna och frågan får ställas. 

2. Interpellationerna och frågan anses vara besvarade.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(59) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-04-26  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2016/000388 100 

Rapport om kommunstyrelsens beslutade 
medborgarförslag och verkställighet 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om kommunstyrelsens beslutade medborgarförslag och 

verkställighet.  

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 8 april 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rapporten godkänns.  

_____ 
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§ 72 Dnr 2016/000390 100 

Rapport om obesvarade medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om obesvarade medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 12 april 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rapporten godkänns.  

_____ 
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§ 73 Dnr 2016/000389 100 

Rapport om obesvarade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om obesvarade motioner.  

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 12 april 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rapporten godkänns.  

_____ 
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§ 74 Dnr  

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Tre motioner har 

remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Pia Schröder (-) - Ny differentierad vattentaxa för Mörbylånga 

kommun. 

Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) - Att nya bostadsområden som 

planeras även innehåller hyresrätter. 

Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) - Att anställa en personalchef.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.  

_____ 

 

 

 

Ajournering 
Klockan 19.52-20.15 
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§ 75 Dnr 2015/000786 312 

Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) - Gång- och 
cykelväg från Algutsrum till Färjestaden via Björnhovda 
(Almérs) 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås anläggning av en gång- och cykelväg från Algutsrum till 

Färjestaden via Björnhovda.  

Motionären yrkar på att Mörbylånga kommun skall initiera förhandling med 

Trafikverket i frågan. Om inte bör Mörbylånga kommun med eller utan 

Trafikverkets medverkan, se till att detta ombesörjs.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 november 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 december 2015.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016. 

Kommunstyrelsens § 75/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att kommunen kommer ta upp 

frågan med Trafikverket som är huvudman och Regionförbundet som bär 

budgetansvaret.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Trafikverket, Box 810, 721 28 Borlänge 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 76 Dnr 2014/000654 860 

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) 
angående Världsarvsmuseum, Kulturens Hus och nytt 
bibliotek med samlingslokal i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en beredning med uppdrag att samordna och 

lokalisera mötesplatser i kommunen ska tillsättas. Beredningen ska ha 

mandat att utveckla idéförslag till olika lösningar både ur ett kultur- och 

näringslivsperspektiv. I motionen föreslås vidare ett kulturhus i Mörbylånga 

och ett bibliotek i Färjestaden samt att kommunen också behöver inrätta ett 

världsarvshus med information om världsarvet, alternativt utveckla digitala 

lösningar för att arbeta med världsarvsinformation.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 oktober 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 76/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att de yrkanden som framförs i 

motionen är tillgodosedda dels genom kommunfullmäktiges tidigare 

beslut om att inrätta en kulturberedning och dels genom pågående 

arbetsprocesser inom förvaltningen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Margaretha Lööf-Johanson 

Kultur- och näringslivssektorn 
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§ 77 Dnr 2014/000770 003 

Svar på Motion av Bo Blad (S) - Avtal och regelverk för 
kommunal samverkan 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att förvaltningen ska utforma standardiserade rutiner för 

de olika processer som behöver genomföras när kommunen vill inleda ett 

samarbete med, alternativt köpa tjänster av någon annan kommun i olika 

verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 november 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 77/16 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 
Bo Blad (S), med instämmande av Carina Adolfsson Elgestam (S), yrkar 

bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Bo Blads yrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Bo Blads yrkande.  

Omröstningsresultat 

28 ja-röster och 18 nej-röster.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att tillräcklig vägledning 

redan finns och tillämpas i förekommande fall.  

Reservation 

Margaretha Lööf-Johanson (S), Carina Adolfsson Elgestam (S), Matilda 

Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Bo Blad (S), Jerker Nilsson (S), 

Henriette Koblanck (S), Anneli Eklöf (S), Bertil Johansson (S), Fredrik 

Jämtin (S), Kristina Sjöström (S), Ulf Magnusson (S), Kurt Arvidsson (S), 

Roger Hedh (S), Ella-Britt Andersson (S), Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
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Johan P Hammarstedt (MP)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)   X  

Carina Adolfsson Elgestam (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S)   X  

Jerker Nilsson (S)   X  

Stig Salebäck (S) Henriette Koblank (S)  X  

Anneli Eklöf (S)   X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Anna Hedh (S) Kurt Arvidsson (S)  X  

Roger Hedh (S)   X  

Ella-Britt Andersson (S)   X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)   X  

Ylva Bengtsson (V) May-Anita Brevik (V)  X  

Claus Zaar (SD)  X   

Anne Oscarsson (SD) Bert Carlsson (SD) X   

Eric Rosenlund (SD)   X  

Bertil Eriksson (SD)  X   

Rolf Jönsson (SD)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

  28 18  
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May-Anita Brevik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo Blads 

yrkande.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bo Blad 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Sven Stensson (M) Simon Sjöstedt (M) X   

Per Fredriksson (M)  X   

Carl Dahlin (M)  X   

Inger Bergman (M)  X   

Kent Ingvarsson (M) Mats Edén (M) X   

Elisabeth Schröder (M)  -- -- -- 

Günter Ruchatz (M)  X   

Gun Karlesand (M)  X   

Jimmy Odenäng (M)  X   

Roger Jonsson (M)  X   

Lena Norlander (M)  -- -- -- 

Pia Schröder (-)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (L)     

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Eva Öberg (MP)  X   
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Johan P Hammarstedt (MP)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)   X  

Carina Adolfsson Elgestam (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S)   X  

Jerker Nilsson (S)   X  

Stig Salebäck (S) Henriette Koblank (S)  X  

Anneli Eklöf (S)   X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Anna Hedh (S) Kurt Arvidsson (S)  X  

Roger Hedh (S)   X  

Ella-Britt Andersson (S)   X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)   X  

Ylva Bengtsson (V) May-Anita Brevik (V)  X  

Claus Zaar (SD)  X   

Anne Oscarsson (SD) Bert Carlsson (SD) X   

Eric Rosenlund (SD)   X  

Bertil Eriksson (SD)  X   

Rolf Jönsson (SD)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

  28 18  
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§ 78 Dnr 2014/000779 291 

Svar på Motion av Hans Sabelström (C) - Installation av 
solpaneler på taket till nya F-6 skolan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att solpaneler ska installeras på den nya Smaragdskolan i 

Färjestaden samt med hänvisning till kommunens Klimatstrategi, att 

solpaneler ska installeras vid all nybyggnation av fastigheter och lokaler som 

kommunen ska äga och att befintliga lokaler ska ses över och eventuellt 

kompletteras med solpaneler.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 27 november 2014. 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2014, § 231. 

Komplettering till motion, inkommen den 19 december 2014.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 78/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att Smaragdskolan redan är 

färdigställd. 

2. I övrigt ställa sig bakom de synpunkter som framförs i motionen. 

3. Det beslut som tagits i klimatstrategin om bland annat 

energieffektivisering ska följas vid kommunens nybyggnationer.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Hans Sabelström 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Mörbylånga Bostads AB 
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§ 79 Dnr 2015/000039 156 

Svar på Motion av Hans Sabelström (C) - Tillsättande av 
beredning för översyn och tillskapande av tillväxt och 
inflyttning på södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige bör tillsätta en beredning som 

tittar på förutsättningarna att skapa en ökad tillväxt på södra Öland. Det kan 

handla om att titta på förutsättningarna för en ökad inflyttning, fler 

arbetstillfällen och ökad service.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 januari 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 februari 2015 § 9. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 februari 2016.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 79/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att beredningen för utveckling av 

södra Öland är tillsatt och att beredningens arbete pågår.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Hans Sabelström  
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§ 80 Dnr 2015/000133 531 

Svar på Motion av Johan P Hammarstedt (MP) - Fria 
resor med kollektivtrafiken för skolbarnen i Mörbylånga 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda omfattningen 

av de ekonomiska åtaganden som skulle bli en följd av att alla skolbarn får 

fria resor med kollektivtrafiken inom kommunen. I motionen föreslås även 

att det skapas utrymme i 2017 års budget för att täcka ett sådant åtagande.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 10 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 mars 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 80/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionens första yrkande bifalls. 

2. Motionens andra yrkande avslås med hänvisning till att en eventuell 

medelsanvisning efter genomförd utredning och beslut i ärendet, är en 

fråga för budgetberedningen.  

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 20.39-20.49 

 

Expedieras till: 

Johan P Hammarstedt 

M-verksamheten – Barn- och ungdom 

Verksamhetsstöd – Mark- och exploatering 
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§ 81 Dnr 2015/000781 531 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Avgiftsfri kollektivtrafik för 
barn/ungdomar i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att utreda 

förutsättningarna för att införa avgiftsfri kollektivtrafik för barn/ungdomar i 

Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 november 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 februari 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 81/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalls.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Anders Wassbäck 

Verksamhetsstöd – Mark- och exploatering 

M-verksamheten – Barn- och ungdom 

Kultur- och näringslivssektorn 
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§ 82 Dnr 2016/000132 003 

Policy för integrationsarbete 

Sammanfattning av ärendet 

Policyn för integration vänder sig till alla som bor i Mörbylånga kommun. 

Den ska slå fast allas rätt att delta i samhället och få ta del av samhällets 

utbud av utbildning, arbete, kultur och fritid. Inga begränsningar ska finnas 

oavsett etniskt ursprung och kulturell och religiös bakgrund. Alla människor 

är en tillgång. 

Beslutsunderlag 

Policy för integrationsarbete daterad den 4 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 mars 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 91/16 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall till policyn. 

Margaretha Lööf-Johanson (S) föreslår kompletteringar i policyn och yrkar 

återremiss. 

Eric Rosenlund (S) yrkar avslag på policyn och föreslår att en integrations-

beredning tillsätts.  

Ajournering 

Klockan 21.02-21.06 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Margaretha Lööf-Johansons yrkande om återremiss, 

bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 

yrkandet. Övriga yrkanden faller i och med detta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

M-verksamheten 
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§ 83 Dnr 2015/000398 133 

Svar på Motion av Bength Andersson (S) - 
Kvalitetssäkra mottagandet av asylsökande och 
nyanlända till kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att upprätta 

ett kvalitetssäkringsprogram för mottagande av asylsökande och nyanlända, 

att garantera omedelbara svenskstudier samt ge möjligheter till såväl 

asylsökande som nyanlända att delta i olika arbetsmarknadsåtgärder. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 16 juni 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 16 juni 2015 § 100. 

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2016.  

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 82/16 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Bength Andersson (S) yrkar återremiss med hänvisning till att föregående 

§ 82/2016 återremitteras och kommunstyrelsens förslag till beslut hänvisar 

till detta ärende. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Bength Anderssons yrkande om återremiss, bifall eller 

avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla yrkandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsstöd - Kanslienheten 
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§ 84 Dnr 2014/000760 106 

Samverkansavtal - IT-verksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beslut den 11 november 2014 § 231, om ett 

samverkansavtal med Borgholms kommun angående gemensam IT-drift 

upphävdes av Förvaltningsrätten i Växjö den 12 mars 2015. Beslutet 

överklagades av kommunen men kammarrätten beslutade den 9 februari 

2016 att inte bevilja prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens 

dom står fast och kommunstyrelsens beslut upphävs. 

Grunden för att beslutet har upphävts är att domstolen anser att beslutet inte 

kommit till i laga ordningen eftersom kommunstyrelsen enligt 

förvaltningsrätten inte hade befogenhet att fatta beslutet.  Beslutet skulle 

istället ha fattats av kommunfullmäktige. 

För att rätta det fel som enligt domstolen har begåtts så behöver ärendet nu 

tas upp igen så att kommunfullmäktige kan fatta beslut om att godkänna 

avtalet.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal IT-drift mellan Borgholms kommun och Mörbylånga 

kommun, med bilagor och personuppgiftsbiträdesavtal. 

Förvaltningsrättens dom, den 12 mars 2015. 

Kammarrättens beslut, den 9 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 mars 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 83/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Samverkansavtal IT-drift mellan Borgholms kommun och Mörbylånga 

kommun godkänns.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Borgholms kommun 

Avtalsregistret 
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§ 85 Dnr 2015/000895 003 

IT-strategi 

Sammanfattning av ärendet 

IT bedrivs i samverkan mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner; 

Verksamheten hör organisatoriskt till Borgholms kommun. Samverkan 

regleras i ett samverkansavtal och kommunerna har en gemensam IT-

handbok. En IT-strategi utgör ett stöd för arbetet.  

Beslutsunderlag 

IT-strategi, den 3 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, den 3 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 84/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta föreslagen IT-strategi.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

IT-enheten, Borgholms kommun 

Ledningsgruppen 
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Inledning 

Mörbylånga kommuns ”Visioner och strategier 2025”, tar sikte på en rad 

fokusområden. Till visionen finns kopplat mål och framgångsfaktorer. De 

övergripande målen förutsätter att det beskrivs närmare i strategier och 

handlingsplaner hur visionen och målen ska uppnås. 

IT är en sådan allmän funktion som kan beröra samtliga fokusområden och 

mål, varför visionen och målen inte beskrivs närmare i detta dokument. 

IT-strategin ska preciseras i en årligen reviderad treårig IT-plan. Planen ska 

med utgångspunkt i strategin, vara ett instrument för planering och samord-

ning av kommunens IT-utveckling och inarbetas i budgeten. För rutiner om 

användningen av IT ska det finnas en IT-handbok. Revidering av handboken 

sker löpande. Varje förvaltning kan för sitt eget verksamhetsområde, upp-

rätta förvaltningsspecifika rutiner för sin IT-användning. 

IT bedrivs i samverkan mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner och 

verksamheten hör organisatoriskt till Borgholms kommun. Samverkan 

regleras i ett samverkansavtal och kommunerna har en gemensam IT-

handbok. Kommunerna är aktiva i arbetet gällande ytterligare IT-samverkan 

inom länet. 

Syftet med denna strategi 

Syftet med IT-strategin är att ange kommunens övergripande inriktning 

avseende IT. Strategin gäller för hela kommunkoncernen. 

Avgränsning 

Denna strategi tar inte upp bredband eller kommunikation. För båda dessa 

områden finns särskilda strategier. 

Inriktning 

IT ska användas för att utveckla hela kommunen och effektivisera 

kommunens verksamheter. Denna IT-strategi tar sin utgångspunkt i den 

Digitala agendan för Kalmar län och vi arbetar helt i linje med den.  

Demokrati och service 

Kommunen ska använda IT för att tillhandahålla kostnadseffektiv service till 

kommuninvånare och andra intressenter. Samtliga system ska utformas så att 

medborgarnas möjligheter att ta del av information och tjänster maximeras. 

Kommunen kommer särskilt att satsa på digital utveckling som berör 

följande tre utvecklingsområden. 

Näringsliv  

Det är särskilt viktigt med insatser som förenklar att starta och driva företag. 

Det innebär att vi arbetar med en ingång till kommunen via ett väl utvecklat 

servicecenter och e-tjänster som underlättar kontakterna med kommunen och 

andra myndigheter. 

E-hälsa  

Vi ska öka tryggheten och höja effektiviteten genom användning av digitala 

hjälpmedel. Vi arbetar med säkra mobila plattformar och olika typer av 

trygghetstjänster som ger kommuninnevånarna större möjlighet att klara sig 

själv samt ge dem en ökad livskvalitet och trygghet. 
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Kommunal e-utveckling 

Ett flertal självbetjäningstjänster/e-tjänster ska erbjudas samtliga 

kommunmedlemmar över Internet. Utvecklingen ska gå hand i hand med de 

förutsättningar som skapas av gällande lagstiftning.  

Kommunens interna administration 

IT ska användas för att kostnadseffektivt producera kommunens interna 

tjänster. Tack vare den moderna tekniken har redan betydande 

effektiviseringar kunnat genomföras i hanteringen av den politiska 

organisationens ärenden och handlingar. Detta arbete ska fortsätta, 

administrativa tjänster ska rationaliseras för att frigöra resurser till 

kommunens primära verksamheter och vi ska använda modern teknik för att 

minska en negativ klimatpåverkan, t.ex. genom digitala möten. 

IT erbjuder idag en rad möjligheter för att på ett effektivare sätt kunna 

hantera en rad olika frågeställningar eller verksamhetsområden. Den 

pågående utvecklingen mot ett framtida e-arkiv är ett exempel och genom IT 

kan vi utveckla jämställdhetsarbetet och snabbt kunna ta fram könsuppdelad 

statistik för den tjänsteproduktion som kommunen svarar för. 

För att möjliggöra en kostnadseffektiv IT-drift ska alla system bygga på en 

gemensam teknisk plattform. Samtliga medarbetare med huvudsakligen IT-

tekniska arbetsuppgifter ska tillhöra IT-avdelningen i Borgholm. 

IT-drift av verksamhetssystem kan vara lokal, förhyrd eller ske i samarbetet 

med andra organisationer. Den vid varje tidpunkt mest fördelaktiga 

driftsformen ska väljas. 

Organisation 

IT-avdelningen är kommunens resurs för att samordna och leda driften av IT. 

IT-avdelningen är delaktig i förvaltningarnas verksamhetsutveckling. 

Kommunens förvaltningar är beställare och IT-avdelningen har rollen som 

utförare. IT-chefen leder IT-avdelningen och utgör även ett stöd för 

förvaltningarna i deras IT-strategiska arbete. 

Arbetsplatsutrustning ska förnyas med intervall som närmare preciseras i IT-

handboken. 

Vid inköp eller större förändringar av verksamhetssystem ska 

förvaltningarna genomföra detta som ett införandeprojekt. Projektets syfte är 

att upphandla system som uppfyller verksamhetens behov och som stöds av 

den tekniska plattformen. Införandeprojektet avslutas med att en drifts-

organisation för verksamhetssystemet fastställs. Införandeprojekt och 

driftsorganisation ska dokumenteras. 

Alla övriga inköp görs av IT-avdelningen. Arbetsplatsutrustning ska väljas 

ur ett fastställt standardsortiment. 

Samverkan  

För att kunna genomföra önskade utvecklingsinsatser ska samverkan med 

övriga kommuner i länet ske på olika sätt. Samverkan får ses som en 

framgångsfaktor i vårt utvecklingsarbete. Samverkansformen väljs utifrån 

behovet i det enskilda fallet. 
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Informationssäkerhet och IT-säkerhet 

Informationssäkerheten och IT-säkerheten regleras av en informations-

säkerhetspolicy och tillhörande riktlinjer. 
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§ 86 Dnr 2016/000098 106 

Godkännande av investering för ombyggnation av 
optisk sortering i avfallsanläggning MOSA - KSRR 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) framställer genom dess förbunds-

ledning en begäran, till medlemskommunerna om utökat investerings-

utrymme uppgående till högst 30 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens beslut den 22 januari 2016, § 5.            

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 85/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. KSRR:s framställan om ett tillfälligt utökat investeringsutrymme, till 

högst 30 miljoner kronor, bifalles. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

KSRR, Box 868, 391 28 Kalmar 
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§ 87 Dnr 2016/000248 170 

Remiss avseende handlingsprogram 2015-2018 för 
Räddningstjänsten Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) ska kommunen ta fram 

ett handlingsprogram som visar hur räddningstjänsten arbetar förebyggande 

respektive operativt om en olycka inträffar. 

Räddningstjänsten Öland begär nu Mörbylånga kommuns yttrande över 

förslag till handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018.  

Beslutsunderlag 

Förslag till handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland för 

mandatperioden 2015-2018, daterad den 1 mars 2016.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 86/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ställa sig bakom handlingsplanen. Vid utredningen av en gemensam 

säkerhetssamordning för Ölandskommunerna ska de juridiska aspekterna 

särskilt beaktas, de berörda kommunerna ska även involveras i 

utredningsarbetet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands kommunalförbund, Räddningschefen, Box 111, 386 22 Färjestaden 
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§ 88 Dnr 2015/000689 140 

Beredningen för näringslivsstrategi - Slutbetänkande 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen för Näringslivsstrategi har tagit fram ett förslag till närings-

livsstrategi för Mörbylånga kommun 2016 – 2025. Kommunstyrelsen har 

yttrat sig över näringslivsberedningens slutbetänkande och förslag till 

näringslivsstrategi.  

Beslutsunderlag 

Beredningens slutbetänkande med bilagor. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 87/16 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

1. Elisabeth Cima Kvarneke (V), med instämmande av Socialdemokraterna, 

yrkar att följande punkt stryks ur näringslivsstrategin under rubriken 

Effektiva kommunala processer ”Kommunen ska under 2016-2017 

utreda vilka verksamheter och tjänster som kan omfattas av 

utmaningsrätt”.  

2. Mats Eden (M), med instämmande av Carina Adolfsson Elgestam (S) 

med flera, yrkar en justering i texten i första punkten i näringslivs-

strategin under rubriken Samverkan med andra parter/myndigheter 

”Kommunen ska driva övergripande näringslivsfrågor, inklusive frågor 

om export och import och EU-bidragsansökningar, inom kalmarsunds-

regionen i samverkan med lämpliga partners, särskilt då med 

kommunerna Borgholm och Kalmar”. 

3. Carina Adolfsson Elgestam (S), med instämmande av Elisabeth Cima 

Kvarneke (V), yrkar tillägg av att ”handel som näring och företagande är 

en stor del av kommunens näringsliv och ska ingå som en del i 

näringslivsstrategin. 

4. Mats Edén (M) och Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ajournering 

Klockan 22.08-22.13 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Vänsterpartiet med fleras förslag punkt 1 mot 

beredningens förslag och finner att kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiet 

med fleras förslag. 

Votering 1 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för beredningens förslag. 

Nej-röst för förslag punkt 1.  

Omröstningsresultat 

28 ja-röster och 17 nej-röster.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer beredningens förslag mot Mats Edén med fleras förslag 

punkt 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller Mats Edén med fleras 

förslag punkt 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Carina Adolfsson Elgestam med fleras förslag punkt 3 

bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslag punkt 3.  

Votering 2 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag av förslag punkt 3. 

Nej-röst för bifall för förslag punkt 3.  

Omröstningsresultat 

28 ja-röster och 17 nej-röster.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Mats Edén med fleras förslag punkt 4 bifall eller avslag 

och finner att kommunfullmäktige bifaller Mats Edéns förslag punkt 4. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslaget till näringslivsstrategi med följande förändringar: 

- en justering i texten i första punkten i näringslivsstrategin under 

rubriken Samverkan med andra parter/myndigheter ”Kommunen ska 

driva övergripande näringslivsfrågor, inklusive frågor om export och 

import och EU-bidragsansökningar, inom kalmarsundsregionen i 

samverkan med lämpliga partners, särskilt då med kommunerna 

Borgholm och Kalmar”. 

- att den första punkten under rubriken ”Samverkan med näringslivet” 

istället får följande lydelse: ”Kommunen ska ha en uppsökande 

verksamhet riktad till företag inom kommunen. Besöken ska genomföras 

av både tjänstemän från de olika sektorerna i kommunen och av 

förtroendevalda”.  
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2. Synpunkter och slutsatser i beredningens slutbetänkande ska vara 

vägledande i det fortsatta arbetet.  

Reservation 

Margaretha Lööf-Johanson (S), Carina Adolfsson Elgestam (S), Matilda 

Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Bo Blad (S), Jerker Nilsson (S), 

Henriette Koblanck (S), Anneli Eklöf (S), Bertil Johansson (S), Fredrik 

Jämtin (S), Kristina Sjöström (S), Ulf Magnusson (S), Kurt Arvidsson (S), 

Roger Hedh (S), Ella-Britt Andersson (S), Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 

May-Anita Brevik (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Ledningsgruppen 

Sektionschefer 

Verksamhetsområdeschefer 

Mörbylånga Bostads AB 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Sven Stensson (M) Simon Sjöstedt (M) X   

Per Fredriksson (M)  X   

Carl Dahlin (M)  X   

Inger Bergman (M)  X   

Kent Ingvarsson (M) Mats Edén (M) X   

Elisabeth Schröder (M)  -- -- -- 

Günter Ruchatz (M)  X   

Gun Karlesand (M)  X   

Jimmy Odenäng (M)  X   

Roger Jonsson (M)  X   

Lena Norlander (M)  -- -- -- 

Pia Schröder (-)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (L)  -- -- -- 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Eva Öberg (MP)  X   
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Johan P Hammarstedt (MP)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)   X  

Carina Adolfsson Elgestam (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S)   X  

Jerker Nilsson (S)   X  

Stig Salebäck (S) Henriette Koblank (S)  X  

Anneli Eklöf (S)   X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Anna Hedh (S) Kurt Arvidsson (S)  X  

Roger Hedh (S)   X  

Ella-Britt Andersson (S)   X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)   X  

Ylva Bengtsson (V) May-Anita Brevik (V)  X  

Claus Zaar (SD)  X   

Anne Oscarsson (SD) Bert Carlsson (SD) X   

Eric Rosenlund (SD)  X   

Bertil Eriksson (SD)  X   

Rolf Jönsson (SD)  -- -- -- 

Kjell Magnusson (C)  X   

  28 17 -- 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Sven Stensson (M) Simon Sjöstedt (M) X   

Per Fredriksson (M)  X   

Carl Dahlin (M)  X   

Inger Bergman (M)  X   

Kent Ingvarsson (M) Mats Edén (M) X   

Elisabeth Schröder (M)  -- -- -- 

Günter Ruchatz (M)  X   

Gun Karlesand (M)  X   

Jimmy Odenäng (M)  X   

Roger Jonsson (M)  X   

Lena Norlander (M)  -- -- -- 

Pia Schröder (-)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (L)  -- -- -- 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Eva Öberg (MP)  X   
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Johan P Hammarstedt (MP)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)   X  

Carina Adolfsson Elgestam (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S)   X  

Jerker Nilsson (S)   X  

Stig Salebäck (S) Henriette Koblank (S)  X  

Anneli Eklöf (S)   X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Anna Hedh (S) Kurt Arvidsson (S)  X  

Roger Hedh (S)   X  

Ella-Britt Andersson (S)   X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)   X  

Ylva Bengtsson (V) May-Anita Brevik (V)  X  

Claus Zaar (SD)  X   

Anne Oscarsson (SD) Bert Carlsson (SD) X   

Eric Rosenlund (SD)  X   

Bertil Eriksson (SD)  X   

Rolf Jönsson (SD)  -- -- -- 

Kjell Magnusson (C)  X   

  28 17 -- 
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Inledning 

Uppdraget är att ta fram ett förslag till näringslivsstrategi med en varaktighet 

fram till 2025. Varje fullmäktige äger dock rätten till att forma sina egna 

visioner och mål. Detta är skälet till att det av förstasidan framgår att 

näringslivsstrategins aktualitet ska prövas under inledningen av varje ny 

mandatperiod. Det kan då heller inte uteslutas att strategins varaktighet i tid 

kan komma att förändras. 

Beredningens förslag till näringslivsstrategistrategi baseras på slutsatser efter 

branschvisa diskussioner med olika företagare. Diskussioner har också förts 

med andra förtroendevalda samt med kommunala tjänstemän inom verk-

samhetsområdet. Beredningen har samtalat med Svenskt Näringsliv och 

representanter för Mörbylånga Bostads- respektive Fastighets AB.  Här-

utöver har beredningen tagit del av en rad dokument, statistikuppgifter, 

handlingsplaner och andra texter om näringslivsrelaterade frågor. Bered-

ningen har även tittat på exempel från omvärlden, både i regionen och 

utanför densamma.  

Vad behöver göras för att värna om fortsatt tillväxt och 
utveckling? 

Mörbylånga kommuns strategiska vision är att vi ska vara ett hållbart 

samhälle. 

Visionen är kopplad till begreppet hållbar utveckling som i ”Brundtland-

rapporten” 1987, definieras som en utveckling där dagens behov kan 

tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov äventyras. Hållbarhet beskrivs som ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet. Idag betraktas också kulturen som hållbarhetens fjärde 

grundpelare, likvärdig med de övriga tre pelarna.  

Näringslivsstrategins syfte är att skapa förutsättningar till och peka ut vägval 

för en näringslivsutveckling där redan befintliga företag kan växa och ut-

vecklas och där det är attraktivt och lätt att etablera nya företag som kon-

tinuerligt genererar nya arbetstillfällen. Näringslivsstrategin ska också för att 

kunna genomföras, omsättas i verksamhets- och handlingsplaner. 

I Mörbylånga kommuns vision ingår att kommunikationerna är välutveck-

lade i hela kommunen år 2025. Kommunikationerna ska tillgodose behovet 

för alla grupper och den digitala infrastrukturen ska utvecklas. De syn-

punkter och reaktioner beredningen fått del av, visar tydligt att så inte är 

fallet idag. Brister i infrastrukturen blir därmed ett hot mot fortsatt tillväxt 

och utveckling. 

En god näringslivsutveckling är en förutsättning för det hållbara samhället. 

En negativ näringslivsutveckling innebär det motsatta förhållandet med risk 

för en ekonomisk och demografisk stagnation.  

Sammanfattning 

De förslag till mål och åtgärder som utgör näringslivsstrategin är samlade 

under nedanstående sex rubriker. Till varje rubrik fogas även en bedömning 

av de ekonomiska konsekvenserna på sikt, uttrycket som ” Liten, Medel eller 

Stor budgetmässig effekt”. 
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Hållbar infrastruktur i hela kommunen – Stor budgetmässig effekt. 

Effektiva kommunala processer – Medel budgetmässig effekt. 

Utveckla tillsammans – Liten budgetmässig effekt. 

Samverkan med näringslivet – Liten budgetmässig effekt. 

Samverkan med andra parter/myndigheter – Liten budgetmässig effekt. 

Samverkan inom kommunkoncernen – Liten budgetmässig effekt. 

SWOT-analys 

Styrkor:  

Natur, hav, unik miljö, trygg och säker kommun, varumärket Öland, positiv 

utvecklingstrend i näringslivet, jordbrukslandskapet, hög andel fåman-

företag, kalkstenen. 

Svagheter: 

Geografiska läget, bron, bristande infrastruktur, splittrat huvudmannaskap 

för infrastruktur, stor restriktivitet för nyproduktion av boende utanför 

tätorterna, långdragna processer särskilt gällande detalj- och bygglov, 

bristande helhetssyn gällande näringslivsfrågor inom kommunen, obalans 

mellan Färjestaden/Mörbylånga och övriga kommundelar. 

Möjligheter: 

Tillgång till industrimark, förnybar energi, goda förutsättningar för ett håll-

bart samhälle, utveckla besöksnäringen och besöksanledningar, världsarvet, 

säsongsförlängning, engagemang för näringslivsfrågor. 

Hot: 

Företag kan lämna kommunen på grund av bristerna i infrastrukturen, 

begränsningar på grund av riksintressen och natur, tillgången på utbildad 

personal, historiska problem med turismorganisationen   

Inriktningsmål och aktiviteter 

Inriktningsmål anges i nedan i punktform. Aktiviteter eller konkreta åtgärder 

anges som underpunkter. De understrukna rubrikerna går tillbaka på om-

råden som pekas ut i betänkandet. 

Hållbar infrastruktur i hela kommunen 

Med infrastruktur avses här kapitalintensiva satsningar med en lång förvän-

tad livslängd. Syftet med infrastruktur är att skapa struktur och samband. 

Vägar, möjlighet till fysisk och digital kommunikation samt vardagens 

infrastruktur – hållbara system för VA. 

Infrastrukturkommissionen beskriver i sin slutrapport också de främsta hoten 

och utmaningarna som globalisering, miljö- och klimatomställning, 

urbanisering, digitalisering och ny teknik samt regionalisering. Urbanisering 

har en direkt koppling till verkligheten inom kommunen med den delvisa 

avfolkningen av de södra kommundelarna och ett allt mer befolkningstätt 

Färjestaden som förort till Kalmar. I sammanhanget vill beredningen fram-

hålla Infrastrukturkommissionens rekommendation om vikten av att skapa 

ett ramverk för infrastrukturbeslut. Bristerna i infrastrukturen är både en 

svaghet och ett hot. 
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 Kommunen måste ta ett samlat grepp om infrastrukturfrågor oavsett om 

det är en direkt kommunal angelägenhet eller ej. Bredband, el och mobil-

telefoni är exempel på områden som inte är ett kommunalt ansvar medan 

VA-frågorna i högsta grad är ett direkt kommunalt ansvar. Att ”ta ett 

samlat grepp”, skulle i det här fallet innebära att kommunen i samverkan 

med andra aktuella aktörer, tar fram faktiska planeringsunderlag som kan 

budgeteras och följas upp.  

o Under 2016 ska en övergripande plan med formulerade mål för den 

kommande femårsperioden utarbetas. Den övergripande planen ska 

tydliggöra vem som har ansvaret för att driva de olika frågorna. 

o Brister i bredbandskapaciteten är ett av de enskilt största hindren för 

näringslivet. Kommunen ska ha ett aktivt engagemang i samarbete 

med andra aktörer och operatörer, så att en omedelbar utbyggnad av 

bredbandskapacitet i hela kommunen, inklusive tätorternas 

industriområden, sker.  

 Kommunen ska arbeta för att ha tillgång till redan detaljplanlagd 

kommunal mark med lämplig infrastruktur för snabb nyetablering av 

industri-, kontors- och annan näringslivsverksamhet i attraktiva lägen 

enligt översiktsplanen. Till detta krävs också ett aktivt arbete med privata 

markägare. Planernas utformning bör inte vara för detaljstyrande.  Från 

2016 förutsätter detta ett förändrat arbetssätt till vilket hör att tydliggöra 

vem som har ansvaret för att driva frågorna. 

 Kommunen ska vara positiv till utveckling av näringsliv och boende 

även utanför de befintliga byarna med syftet att öka attraktiveten och 

valmöjligheterna för näringsidkare och arbetstagare. En större frihet i 

utformningen av hus och byggnader kan bidra till att olika boendemiljöer 

inom kommunen upplevs som attraktivare. 

o De kommande statliga subventionerna för bostadsbyggande utgör en 

finansieringsmöjlighet för vissa av kommunens nyproduktioner.  

MBAB bör undersöka förutsättningarna till att kommunen får del av 

detta stöd. 

 Vi måste påverka och ibland styra samhällsutvecklingen via den kom-

munala uthyrningen så att vi får hyresgäster som gynnar den önskade 

utveckling som framgår av kommunala mål och planer. Detta ska 

återspeglas i ägardirektiv och samverkansformer som gäller för de 

kommunala bolagen. 

o Smidigare hyresavtal med kortare löptid än de för kommersiella avtal 

vanliga sex månaderna när kommunen står som hyresvärd för 

industri- eller kontorshotell. En förnyad översyn av ägardirektiven 

bör därför genomföras under 2016. 

 Kollektivtrafiken ska göra det möjligt att resa till och från näringsidkare 

och kulturarrangemang på landsbygden under såväl dagtid, kvällar och 

helger. 

o Beslut om linjesträckning och turlistor för kollektivtrafiken, ska med 

start 2016, årligen behandlas och förhandlas mellan kommunen och 

landstinget.  
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 Den omfattande kultur- och näringslivsverksamhet som är koncentrerad 

efter östra landsvägen måste stödjas. 

o Kommunen ska från 2016 ta initiativ till att i samverkan med 

näringarna, hantera frågan om informativ och hänvisande skyltning 

till enskilda näringsidkare, samt gällande övergripande informations-

tavlor, föra en dialog med Trafikverket.  

 Kommunen ska ha en stark koppling mellan näringslivs- och flykting-

verksamheterna i syftet att skapa ökade förutsättningar för matchning, 

förmedling, praktik, företagsbildning och jobb.  

o Under 2016 måste ansvars- och rollfördelningen mellan näringslivs-

verksamheten, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen 

tydliggöras. 

 Kommunen bör differentiera servicenivåerna för badstränderna till att 

vara ”naturstränder och fullservicestränder”, samt i högre grad ge privata 

aktörer möjlighet att bidra till en utveckling av badstränderna och där-

med hela sol- och badturismen inom kommunen.  

o En diskussion med den nya turismorganisationen inleds under 2016. 

 Öland ska i samverkan med näringen arbeta för att vara ett internationellt 

etablerat matvarumärke med en regional kvalitetscertifiering. Gynnande 

för turism, handel, grön näring. Insats från kommunen: medverkan av 

kommunal personal, Stöttning i ansökningsförfaranden och fortsatt 

projektstöd.  Under 2016 tar kommunen initiativ till att skapa en projekt-

grupp med uppgift att ta fram en projektplan. Måldatum för arbetet med 

en regional kvalitetscertifiering är senast 2020. 

Effektiva kommunala processer 

 Mörbylånga kommun ska kännetecknas av effektiva kommunala 

processer vilka skapar förutsättningar för en bra service som i sin tur 

leder till ett bra företagsklimat. En ”bra service” innebär också att vi 

arbetar för att bli en 24/7-myndighet. För att driva arbetet med att 

effektivisera processerna ska kommunen i sina verksamhetsplaner, ta 

fram faktiska planeringsunderlag som kan budgeteras och följas upp. 

o Kommunen ska förtydliga sina serviceåtaganden och under 2016 ta 

fram ett förslag till underlag för servicegarantier 

 Kommunen ska ha ett gemensamt ärendehanteringsystem för att snabbt 

kunna ge företag och privatpersoner aktuell information om ett ärendes 

status.  

o Planering och stegvisa åtgärder sker från 2016. Måldatum för en fullt 

utvecklad 24/7- myndighet med gemensamt system är senast 2020. 

 Kommunen ser positivt på privata utförare som alternativ till verksamhet 

i egen regi. 

o Kommunen ska under 2016-2017, utreda vilka verksamheter och 

tjänster som kan omfattas av utmaningsrätt.  

o Kommunen säkerställer omgående att ersättning till privata utförare 

står i relation till kommunens kostnad för att utföra motsvarande 

tjänster.  
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 Upphandlingsförfarandet i kommunen ska i förhållande till givna regler, 

vara utformat så att småföretagare inte missgynnas av en allt för stor 

administrativ belastning. Information om aktuella upphandlingar bör 

också kunna ges på ett proaktivt sätt.   

o En prövning av nuvarande arbetssätt sker mot denna bakgrund under 

2016. 

Nyckelbegreppet ”utveckla tillsammans”  

 Mörbylånga kommun ska i det interna arbetet, i dialogen med närings-

livet och med kommuninvånarna, tillämpa ett förhållningssätt som 

präglas av öppenhet, tydlighet, serviceanda och effektivitet. Förhåll-

ningssättet ska för att kunna ha en direkt påverkan på företagsklimatet, 

prägla såväl alla etablerade samverkansformer som den mer spontana 

samverkan.  

 Att ”utveckla tillsammans” innebär också att vi lever upp till Kommun-

styrelsens ansvar för att det finns ett system som säkerställer att hänsyn 

tas till nedanstående perspektiv vid beredning och beslutsfattande i hela 

kommunen: 

 Folkhälsa, Trygghet och säkerhet, Funktionshinder, Integrering, 

Jämställdhet, Arbetsmiljö, FN:s konventioner om de mänskliga 

rättigheterna samt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

Samverkan med näringslivet  

Kommunstyrelsen har sedan 2015, ett rådgivande organ (näringslivsrådet) 

för diskussionen om strategiska näringslivsfrågor.  

 Kommunen ska ha en uppsökande verksamhet riktad till företag inom 

kommunen. Besöken ska genomföras av både tjänstemän från de olika 

sektorerna i kommunen och av förtroendevalda.  

o Kommunen ska senast under 2016 och därefter årligen, ta fram en 

plan för prioriteringar och genomförande av företagsbesök. 

 Nätverk i olika former är ett klassiskt sätt att samverka. Kommunen ska 

ha en generellt positiv syn på nätverkande och kunna ge olika typer av 

stöd när detta bedöms som lämpligt. 

 Marknadsför kommunen som en attraktiv plats för nyetableringar. Detta 

sker via traditionell marknadsföring där kommunen är representerad och 

väl synlig på etablerade näringslivsforum som mässor m.fl. arrangemang. 

Det sker också genom att kommunen agerar aktivt när företag visar 

intresse för att etablera sig i kalmarsundsregionen. Utgångspunkten i 

exponeringen ska vara att kommunen är en attraktiv plats för både 

boende och näringsverksamhet. 

 Kommunen ska underlätta för arrangörer som anordnar olika event som 

gynnar besöksnäringen. Kommunen kan med utgångspunkt från den 

befintliga ”Arrangörsguiden”, utveckla sättet att ge samlad och effektiv 

information samt tydliggöra för arrangörerna vilka kommunala resurser 

som kan användas och kostnaderna för dessa.  

o En analys och prövning av nuvarande arbetssätt görs under 2016. 
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Samverkan med andra parter/myndigheter  

 Kommunen ska driva övergripande näringslivsfrågor, inklusive frågor 

om export och import och EU-bidragsansökningar, inom kalmar-

sundsregionen i samverkan med lämpliga partners, särskilt då med 

kommunerna Borgholm och Kalmar. 

 Använd befintliga branschorganisationer för att ge stöd och för att kunna 

hänvisa enskilda företagare till lämpliga samarbetspartners. 

Samverkan inom kommunkoncernen  

 Kommunen ska ha arbetssätt och rutiner som säkerställer informations-

överföring och dialog mellan övriga verksamheter och näringslivs-

verksamheten i frågor om företagande.  

 Kommunen ska ha ett tydligt internt forum för strategisk planering och 

uppföljning av frågor som påverkar näringslivsutvecklingen.  

 Skolan har enligt läroplanen ett ansvar för att ge eleverna insikter i 

näringslivsfrågor, t.ex. genom företagsbesök. Näringslivsverksamheten 

stöttar skolan i detta arbete.  

o Skolan ska senast från 2017, årligen lämna en redovisning över sitt 

arbete med näringslivsfrågorna till de politiska organen.  
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§ 89 Dnr 2016/000300 042 

Årsredovisning 2015 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett godkännande av Årsredovisning 2015. Kommunens 

resultat för 2015 uppgår till 17,4 miljoner kronor.  

Rickard Brivald, ekonomichef, föredrar ärendet.  

Partierna har getts möjlighet till debatt och talar i följande ordning: 

Henrik Yngvesson (M) 

Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Eric Rosenlund (SD) 

Eva Öberg (MP) 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2015.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 88/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2015 godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Fastighets AB 

Ölands kommunalförbund 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(59) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-04-26  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 2016/000392 007 

Revisionsberättelse för år 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har den 13 april 2016 kommit in med revisionsberättelse för år 

2015. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunens 

årsredovisning för år 2015 godkänns.  

Eddy Johnson (S), ordförande i revisionen, föredrar revisionsberättelsen för 

år 2015.   

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2015 med bilagor.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.  

_____ 
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Revisorerna 
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§ 91 Dnr 2016/000395 007 

Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och gemensamma 
nämnden för hjälpmedelsverksamhet 2015 

Sammanfattning av ärendet 

I revisionsberättelse för år 2015 tillstyrker revisorerna att kommunfull-

mäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen, nämnder och gemensamma 

hjälpmedelsverksamhet samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2015 med bilagor.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för valnämnden. 

2. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för kommunstyrelsen. 

3. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för miljö- och 

byggnadsnämnden.  

4. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för den gemensamma 

hjälpmedelsverksamheten. 

5. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för de enskilda ledamöter 

i dessa organ, var för sig. 

Jäv punkt 2 

Jäv anmäls av Henrik Yngvesson (M), Eva Folkesdotter Paradis (M), Ulrik 

Branden (M), Agneta Stjärnlöf (M), Anna-Kajsa Arnesson (C), Monika 

Löfvin-Rosén (C), Eva Öberg (MP), Elisabeth Cima Kvarneke (V), Carina 

Adolfsson Elgestam (S), Bength Andersson (S), Matilda Wärenfalk (S), 

Roger Hedh (S), Carl Dahlin (M), Gunilla Karlsson (C), Johan P 

Hammarstedt (MP), Kristina Sjöström (S), Kurt Arvidsson (S), Ulf 

Magnusson (S) och Bo Blad (S). 

Jäv punkt 3 

Jäv anmäls av Günter Ruchatz (M), Jimmy Odenäng (M), Johan Sigvardsson 

(C), Anne Wilks (MP), Henriette Koblanck (S), Bertil Johansson (S) och 

Fredrik Jämtin (S).  
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Jäv punkt 4 

Jäv anmäls av Henrik Yngvesson (M) och Anna-Kajsa Arnesson (C). 

_____ 
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Revisorerna 
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§ 92 Dnr 2016/000301 041 

Tilläggsanslag för underhållsarbete av fyra 
kommunägda fastigheter år 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB har lämnat en redovisning över fyra byggnader som 

har extra stort behov av underhåll och där ordinarie underhållsmedel inte 

kommer att täcka behovet. Kostnaden för nödvändiga underhållsarbeten i 

byggnaderna beräknas till 5,1 miljoner kronor.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Mörbylånga Bostads AB, daterad den 8 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 89/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tilläggsanslag beviljas med 5,1 miljoner kronor som avsätts i 

kommunens investeringsbudget för år 2016, med syftet att möjliggöra de 

föreslagna underhållsarbetena.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd – Mark- och exploatering 
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§ 93 Dnr 2016/000229 231 

Mörbylånga Bostads AB - Nybyggnation av lägenheter 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB planerar att bygga sammanlagt 40 nya lägenheter 

på tre olika områden inom kommunen. Bolaget begär med anledning av detta 

kommunfullmäktiges godkännande i enlighet med underställningsplikten i 

ägardirektiv 2015.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Mörbylånga Bostads AB, inkommen den 24 februari 2016.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 90/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna att Mörbylånga Bostads AB får fatta det begärda investerings-

beslutet avseende nybyggnation av lägenheter.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 94 Dnr 2015/000691 003 

Policy för väg-/gatubelysning i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

En policy har tagits fram gällande väg-/gatubelysningen i Mörbylånga 

kommun. Denna policy kommer att underlätta hanteringen och 

handläggandet av de väg-/gatubelysningsansökningar som Mörbylånga 

kommun tar emot.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 259/15. (Återremiss). 

Reviderad policy för väg- och gatubelysning, daterad den 16 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 mars 2016.  

Kommunstyrelsens § 92/16 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Hans Sabelström (C) yrkar avslag på policyn med hänvisning till att där det 

finns fast boende eller delårsboende ska befintlig belysning finnas kvar.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Hans Sabelströms förslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderat förslag till Policy för väg-/gatubelysning, daterad den 5 april 

2016, antas.  

Reservation 

Hans Sabelström (C) och Gerd Åstrand (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Hans Sabelströms förslag.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 
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Policy för väg-/gatubelysning i Mörbylånga kommun  

Allmänt 

Inom Mörbylånga kommun finns idag c:a 3 500 belysningspunkter 

(belysningsarmatur med stolpe längs med väg/gata). Förutom ovan nämnd 

belysning finns även ett antal belysningspunkter utmed delar av det allmänna 

vägnätet. Dessa ägs och bekostas av Trafikverket. Det finns inte någon lag 

som tvingar kommunen att sätta upp vägbelysning. 

Kommunen har avtal med entreprenör när det gäller drift, underhåll och viss 

förnyelse av belysningen. Belysningen ägs i stort av E.ON och till viss del av 

Mörbylånga kommun. Undantag från detta är de belysningspunkter som ägs 

av Trafikverket. Ett kommunalt övertagande av E.ON:s belysning påbörjades 

dock år 2015 och ska enligt avtal avslutas i december år 2019. 

Belysningspolicy 

För att ingå i det kommunala gatubelysningsområdet måste en ansökan för 

detta lämnas in till kommunen. Huvudregeln är sedan att om ansökan 

uppfyller nedanstående krav ska sökanden själv bekosta nyetableringen av 

belysningspunkterna/anläggningen. Kommunen övertar sedan anläggningen 

och därmed också ansvaret för drift, underhåll och förnyelse. 

Handläggning 

Inkommen ansökan utreds av tjänsteman, kommunens gatuingenjör, utifrån 

nedanstående krav och skäl. Beslutande i frågor om övertagande av 

vägbelysning är kommunledningsutskottet (KLU). 

Krav 

Krav för att ingå i det kommunala gatubelysningsområdet är att: 

 Vägen ska antingen vara kommunal eller enskild väg med 

statligt/kommunalt bidrag. 

 Gatubelysning ska sättas upp i första hand om trafiksäkerhetsskäl 

föreligger och i andra hand om någon av de andra punkterna uppfylls 

enligt prioriteringen nedan. 

 Området som ansökan avser bör betjäna minst fyra bostadsfastigheter 

som används för permanentboende varvid avståndet mellan 

bostadsfastigheterna inte får överstiga 200 m räknat utefter vägens 

sträckning. Vid tillämpning av denna bestämmelse ska inte 

bostadsfastigheter medräknas som ligger mer än 75 m från väg. 

Prioritering 

Det finns många skäl till att etablera vägbelysning. En viktig del i detta är 

den ökade trafiksäkerheten. Det är också viktigt att värdera människors rätt 

att känna sig trygga, hjälpa till med orienteringen/tillgängligheten samt skapa 

en god trafikmiljö.  
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Följande områden prioriteras:  

 Busshållsplatser. 

 Allmänna ytor med många besökande. 

 Skolor.  

 Markerade övergångsställen. 

 Platser där personer med funktionsnedsättning bor eller vistas. 

Befintlig belysning 

Befintlig belysning som KLU beslutar göra om i sin helhet (inklusive kabel, 

fundament, stolpe, m.m.) ska i sin nya utformning i huvudsak uppfylla 

ovanstående krav. Förändringen samt drift, underhåll och förnyelse ska 

bekostas av kommunen. 

Uppförande 

En vägbelysningsanläggning uppförs som huvudregel genom sökandens 

bekostnad efter särskild överenskommelse. Anläggningen ska utföras enligt 

god teknisk standard och överensstämma med gällande föreskrifter och 

bestämmelser. Mätutrustning bekostas av den part som står för etableringen 

av belysningen. 

Särskilda regler för nyexploatering 

Gator samt gång- och cykelvägar inom detaljplanelagda områden förses med 

stationär vägbelysning. Det åligger exploatören att utföra och bekosta 

belysningsanläggningen enligt den belysningsnivå som är standard för 

områden med likvärdig trafikmiljö inom kommunen. Kostnad för 

uppsättning samt framtida drift, underhåll och förnyelse regleras i 

exploateringsavtal mellan exploatör och kommunen. 
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§ 95 Dnr 2015/000082 214 

Planprogram för Möllstorp 2:4 med flera fastigheter, 
sökanden kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planprogrammet är att skapa möjlighet till ett naturnära boende 

och att utveckla besöksnäringen för att attrahera nya besöksgrupper. Vidare 

är syftet att bevara områdets biologiska mångfald samtidigt som naturom-

råden tillgängliggörs för rekreation och att planområdets värdefulla jord-

bruksmark i öster ska kunna fortsätta att brukas.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 3 mars 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 mars 2016. 

Programkarta, upprättad den 22 januari 2015, reviderad den 26 april 2016. 

Beskrivning, upprättad den 22 januari 2015, reviderad den 26 april 2016. 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 22 januari 2015, reviderad den 26 

april 2016. 

Beslut angående ställningstagande om miljöbedömning, daterat den 26 april 

2016. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 22 januari 2015. 

Översiktlig naturvärdesinventering av naturområden i Möllstorp, daterad  

den 18 december 2014. 

Naturvärdesinventering av område i Möllstorp i Mörbylånga kommun 2015, 

daterad den 9 december 2015. 

Rapport angående planprogram för Möllstorp 2:4 m fl, skyddsvärda 

fågelförekomster i Möllstorp, daterad den 10 november 2014. 

Rapport över skyddsvärda fågelförekomster i Möllstorp 2:4 m.fl, uppföljning 

med fältarbete 2015, daterad den 6 november 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 45/16.      

Kommunstyrelsens § 93/16 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den upprättade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter daterad 

den 26 april 2016 godkänns som sin egen. 

2. Programhandlingar upprättade den 22 januari 2015 samt reviderad den 

26 april 2016 godkänns.  
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3. Programhandlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen utgöra 

underlag för detaljplan inom programområdet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 96 Dnr 2016/000413 104 

Carina Adolfsson Elgestam (S) - Avsägelse av samtliga 
politiska uppdrag på grund av flytt från kommunen 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 20 april 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ledamot för 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar 

Carina Adolfsson Elgestam 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 97 Dnr 2016/000429 102 

Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Carina 
Adolfsson Elgestam (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Kristina Sjöström (S) som ledamot i kommunstyrelsen från den  

1 maj 2016. 

2. Utse Veronika Hildingsson (S) som personlig ersättare för Elisabeth 

Cima Kvarneke (V) i kommunstyrelsen från den 1 maj 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kristina Sjöström 

Veronika Hildingsson 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 98 Dnr 2016/000430 102 

Val av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen efter 
Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

från den 1 maj 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 99 Dnr 2016/000431 102 

Val av ledamot i krisledningsnämnden efter Carina 
Adolfsson Elgestam (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som ledamot i krisledningsnämnden från den 

1 maj 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Krisledningsnämnden 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 100 Dnr 2016/000432 102 

Val av 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden efter 
Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som 2:e vice ordförande i krislednings-

nämnden från den 1 maj 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Krisledningsnämnden 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 101 Dnr 2016/000433 102 

Val av ledamot i Ölands kommunalförbunds 
förbundsdirektion efter Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som ledamot i Ölands kommunalförbunds 

förbundsdirektion från den 1 maj 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Ölands kommunalförbund 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 102 Dnr 2016/000416 104 

Kristina Sjöström (S) - Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga 
Fastighets AB från och med den 1 maj 2016 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 20 april 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kristina Sjöström 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Fastighets AB 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 103 Dnr 2016/000434 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Bostads AB efter Kristina 
Sjöström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som personlig ersättare för Roger Hedh (S) i 

Mörbylånga Bostads AB från den 1 maj 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 104 Dnr 2016/000435 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Fastighets AB efter 
Kristina Sjöström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som personlig ersättare för Roger Hedh (S) i 

Mörbylånga Fastighets AB från den 1 maj 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Mörbylånga Fastighets AB 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 105 Dnr 2016/000414 104 

Per Elgestam (S) - Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 20 april 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige från den 1 juni 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar 

Per Elgestam 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 106 Dnr 2016/000436 102 

Val av ledamot i Mörbylånga Bostads AB efter Per 
Elgestam (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Ella-Britt Andersson (S) som ledamot i Mörbylånga Bostads AB 

från den 1 juni 2016.  

2. Utse Jerker Nilsson (S) som personlig ersättare för Tommy Eliasson (S) i 

Mörbylånga Bostads AB från den 1 juni 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ella-Britt Andersson 

Jerker Nilsson 

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 107 Dnr 2016/000437 102 

Val av ledamot i Mörbylånga Fastighets AB efter Per 
Elgestam (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Ella-Britt Andersson (S) som ledamot i Mörbylånga Fastighets AB 

från den 1 juni 2016.  

2. Utse Jerker Nilsson (S) som personlig ersättare för Tommy Eliasson (S) i 

Mörbylånga Fastighets AB från den 1 juni 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ella-Britt Andersson 

Jerker Nilsson 

Mörbylånga Fastighets AB 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Hemsidan  

Walda 
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§ 108   

Avtackning 

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Magnusson (C) och Henrik Yngvesson (M) tackar Carina Adolfsson 

Elgestam (S) som avsagt samtliga politiska uppdrag och slutar den sista april 

på grund av flytt från kommunen.  

_____ 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stensson (M) Simon Sjöstedt (M) X 

Per Fredriksson (M)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Inger Bergman (M)  X 

Kent Ingvarsson (M) Mats Edén (M) X 

Elisabeth Schröder (M)  -- 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Jimmy Odenäng (M)  X 

Roger Jonsson (M)  X 

Lena Norlander (M)  -- 

Pia Schröder (-)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Monika Löfvin-Rosen (C)  X 

Gerd Åstrand (C)  X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (L) §§ 60-74  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Anne Wilks (MP)  X 
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Eva Öberg (MP)  X 

Johan P Hammarstedt (MP)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Carina Adolfsson Elgestam (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Bo Blad (S)  X 

Jerker Nilsson (S)  X 

Stig Salebäck (S) Henriette Koblank (S) -- 

Anneli Eklöf (S)  X 

Bertil Johansson (S)  X 

Fredrik Jämtin (S)  X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Anna Hedh (S) Kurt Arvidsson (S) X 

Roger Hedh (S)  X 

Ella-Britt Andersson (S)  X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X 

Ylva Bengtsson (V) May-Anita Brevik (V) X 

Claus Zaar (SD)  X 

Anne Oscarsson (SD) Bert Carlsson (SD) X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Bertil Eriksson (SD)  X 

Rolf Jönsson (SD) §§ 60-79  X 
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Ersättare Närvaro 

Simon Sjöstedt (M) (X) 

Thorbjörn Hagström (M) -- 

Mats Edén (M) (X) 

Ludvig Hasselbom (M) -- 

Fredrik Gustavsson (M) -- 

Anita Karlberg (M) -- 

Ove Karlesand (M) -- 

Margareta Ingemansson (M) -- 

  
Johan Sigvardsson (C) X 

Gunilla Karlsson (C) X 

Marcus Persson (C) -- 

  
Sebastian Hallén (L) -- 

Maj-Britt Landin (L) -- 

  
Carl-Henrik Gadeberg (KD) -- 

Jeanette Lindh (KD) -- 

  
Bo Sjölin (MP) -- 

Nora Eklöv (MP) -- 

  
Henriette Koblank (S) (X) 

Kurt Arvidsson (S) (X) 

Veronika Hildingsson (S) -- 

Per Elgestam (S) -- 

Zandra Norén Olsson (S) -- 

MariAnne Johansson (S) -- 

Per-Allan Sjöman (S) -- 

Seita Riikonen (S) -- 

  
May-Anita Brevik (V) (X) 

Simon Bygdås (V) -- 
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Ersättare Närvaro 

Bert Carlsson (SD) (X) 

Birger Olsson (SD) -- 

Olof Nilsson (SD) -- 
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