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§ 138 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Agneta Stjärnlöf utses att justera dagens protokoll torsdagen den 9 juni 

2016.  

_____ 
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§ 139 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, samt tilläggslista med två ärenden, godkänns som 

dagordning för sammanträdet.  

_____ 
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§ 140 Dnr 2016/000180 007 

Granskning av kommunstyrelsens investerings-
planering 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat hur kommunstyrelsen planerar 

investeringsverksamheten.     

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering.  

Förslag till yttrande daterat den 10 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ekonomichefens förslag till yttrande antas och översänds till revisorerna.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunens revisorer 

Monica Högberg 

Rickard Brivald 
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§ 141 Dnr 2016/000076 003 

Revidering av instruktioner för kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till revidering av instruktionen för kontaktpolitiker har tagits 

fram. Kommunstyrelsen remitterade den 5 april 2016 § 64 förslaget till barn- 

och ungdomsutskottet och vård- och omsorgsutskottet för synpunkter. Båda 

utskotten har nu lämnat sina synpunkter och ett något förändrat förslag läggs 

nu fram.    

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut, den 18 januari 2016. 

Förslag till instruktion för kontaktpolitiker. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 februari 2016. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut, den 14 april 2016. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut, den 18 april 2016. 

Reviderat förslag till instruktion för kontaktpolitiker, daterat den 27 april 

2016. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 28 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Agneta Stjärnlöf (M) med instämmande av Eva Folkesdotter Paradis (M) och 

Carl Dahlin (M) yrkar på att i instruktionen under § 5 stryks ”under en 

besöksperiod av högst fyra veckor”. 

Matilda Wärenfalk (S), med instämmande av Carl Dahlin (M) och Elisabeth 

Cima Kvarneke (V), yrkar att dokumentet ändras till Riktlinje istället för 

Instruktion. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta enligt Agneta Stjärnlöfs 

yrkande och finner att styrelsen beslutar detsamma.  

Vidare hör ordföranden om de kan besluta enligt Matilda Wärenfalks 

yrkande och finner att styrelsen beslutar detsamma. 

Ordföranden hör med styrelsen om de kan besluta anta riktlinje för 

kontaktpolitiker och finner att styrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Under § 5 stryks ”under en besöksperiod av högst fyra veckor”. 
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2. Dokumentet ändras till Riktlinje istället för Instruktion. 

3. Det reviderade förslaget till ny Riktlinje för kontaktpolitiker antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Verksamhetsstöd – Kommunkansliet 

Ledningsgruppen 

Hemsidan 
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§ 142 Dnr 2016/000386 003 

Riktlinjer för kommunstyrelsens prövning av de 
kommunala bolagen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till riktlinje för kommunstyrelsens årliga prövning av de 

kommunala bolagen har tagits fram.    

Beslutsunderlag 

Förslag till Riktlinjer för kommunstyrelsens årliga prövning av de 

kommunala bolagen. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till Riktlinjer för kommunstyrelsens årliga prövning av de 

kommunala bolagen antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunchefen 

Ekonomichefen 

Lekmannarevisorn för de kommunala bolagen 

Sekreterarna 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Fastighets AB 
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§ 143 Dnr 2016/000465 106 

E-tjänstesamverkan i Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

En utredning har gjorts om hur kommunerna i Kalmar län skulle kunna 

samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla e-tjänster för företag och 

privatpersoner. I utredningen föreslås att ett samverkansavtal sluts mellan 

intresserade kommuner och att en gemensam finansiering görs av en 

grundorganisation som också innefattar driften av en gemensam plattform. 

Var och en av de tilltänkta kommunerna behöver fatta beslut om man är 

intresserade av att ingå ett samverkansavtal enligt utredningens förslag.   

Beslutsunderlag 

Utredning med bilagor. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 april 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utifrån det material som finns tillgängligt avser Mörbylånga kommun att 

delta i e-tjänstesamverkan i Kalmar län. 

2. Slutligt beslut kommer att fattas i samband med höstens budgetarbete när 

slutlig avtalstext finns framtagen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Primärkommunala nämnden 

LänsITrådet, Bengt Falke, Regionförbundet, Box 762, 391 27 Kalmar 

Kalmar kommun, Anette Andersson, kommunchef, Box 611, 391 26 Kalmar 

Kommunchefen 

IT-chefen 
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§ 144 Dnr 2016/000078 103 

Förslag om att inrätta Samverkansgrupp för 
integrationsfrågor i Mörbylånga kommun samt 
instruktion 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsutskottet förslår att ett integrationsråd inrättas i 

Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut, den 14 januari 2016. 

Förslag till instruktion för samverkansgruppen för integrationsfrågor. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 17 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. En samverkansgrupp för integrationsfrågor inrättas. 

2. Den av förvaltningen föreslagna instruktionen antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ordföranden i vård och omsorgsutskottet, sammankallande 

Vård och omsorgsutskottets presidium 

Ordföranden i kommunledningsutskottet 

Ordföranden i barn och ungdomsutskottet 

1:e och 2:e vice ordförande i barn och ungdomsutskottet 

M-verksamheten 

Sektionscheferna 

VD i Mörbylånga Bostads AB 
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§ 145 Dnr 2015/000856 047 

Fördelning av extra medel till integration 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har fått 13,4 miljoner kronor, som ett engångsbelopp, 

för att hantera den extra påfrestning som integrationen medför. Pengarna ska 

ses som ett tillfälligt stöd till vård, omsorg och skolverksamhet. Pengarna 

kommer att betalas ut under 2015 men kan användas 2016.  

Beslutsunderlag 

Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015. 

Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 

2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015. 

Extra medel för att hantera uppkommen flyktingsituation den 2 december 

2015. 

Tjänsteskrivelse den 9 december 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna förvaltningens hantering av de extra medel som Regeringen 

tilldelat kommunen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

Rickard Brivald, ekonomichef 

Martin Hedenmo, kultur- och näringslivschef 
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§ 146 Dnr 2016/000424 605 

Ansökan om att få fullgöra skolplikt på internationell 
skola på Sri Lanka 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdnadshavarna till Arvid och Alexander Edén har ansökt om att få ta med 

skolpeng utomlands under läsåret 2016-2017.  

Beslutsunderlag 

Ansökan daterad den 18 april 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja vårdnadshavarna Edéns ansökan om skolpeng till utlandet under 

läsåret 2016-2017. Särskilt avtal upprättas. 

2. Mörbylånga kommun tar fram riktlinjer för skolpeng utomlands.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Susanne och Mats Edén 

M-verksamheten 
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§ 147 Dnr 2016/000213 605 

Ansökan om skolpeng för utlandsstudier HT 2016 – 
VT 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdnadshavarna till Melvin och Max Linder har ansökt om att få ta med 

skolpeng utomlands under perioden oktober 2016 till mars 2017.  

Beslutsunderlag 

Ansökan daterad den 10 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 maj 2016.  

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja vårdnadshavarna Linders ansökan om skolpeng till utlandet 

under oktober 2016 till mars 2017. Särskilt avtal upprättas. 

2. Mörbylånga kommun tar fram riktlinjer för skolpeng utomlands.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Erica och Andreas Linder 

M-verksamheten 
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§ 148 Dnr 2015/000849 433 

Svar på Medborgarförslag - Mörbylånga kommun bör 
söka EU-bidrag för att få råd till att utföra nödvändiga 
mycket kostsamma åtgärder mot almsjukan 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun bör söka EU-bidrag 

för att få råd till att utföra nödvändiga - mycket kostsamma - åtgärder mot 

almsjukan.  

Staffan Lagerström, förslagsställaren föredrog sitt medborgarförslag och 

hänvisade till Gotlands kommun som har fått EU-bidrag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 april 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras, med hänvisning till en utredning som 

pågår och beräknas vara klar under 2016.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Staffan Lagerström, Tornborgsvägen 16 B, 386 63 Degerhamn 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 149 Dnr 2016/000002 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 18 april 2016. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 26 maj 2016. 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 19 maj 2016. 

Sociala utskottets protokoll från den 10 maj 2016 och 18 maj 2016. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 16:22 - 16:24. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 150 Dnr 2016/000003 105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 31 maj 2016.  

Information från bolagen 

Jonas Everbrand, VD informerade om bolagen där resultaten varit bra. I 

bostadsbolaget är det 85 anställda. Organisationen håller på att ses över vad 

gäller arbetsmiljön och för att kunna effektivisera verksamheterna. 

Bostadslägenheterna renoveras när hyresgästen flyttar. De hyresgäster som 

bott längre än 15 år hålls det på att knacka dörr hos för att se när renovering 

kan ske. 

Informerades även om energieffektiviseringar som görs genom att 

oljeanvändningen plockas bort i fastigheterna. 

Målen i ägardirektiven kommer att uppfyllas. 

Vattensituationen 

Niclas Beermann, teknisk chef informerade om att en länsgemensam 

projektorganisation finns med en styrgrupp och samordning av gemensamt 

arbete. 

Informerade om nuläget, kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. 

 KLT – Trafikupphandling  

Conny Karlsson, Mats Andersson från KLT och Kent Ingvarasson, 

kommunens representant i KLT informerade om trafikupphandling som 

gjorts och som gäller från och med 2017. 

_____ 
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§ 151 Dnr 2016/000452 291 

Planering av nybyggnation av kommunal högstadie-
skola i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har under 2013 ändrat sitt tidigare beslut från 2011 

gällande färdigställandedatum för en kommunal högstadieskola i 

Färjestaden. Ny tidpunkt för färdigställande av skolan är satt till 

höstterminen 2018. 

I det ursprungliga beslutet från 2011 ingick även uppdraget att genomföra en 

förstudie innehållande placering och storlek på skolan samt hur den ska 

finansieras. Förvaltningen har nu färdigställt en utredning om den blivande 

högstadieskolan i Färjestaden omfattande elevunderlag och 

upptagningsområden, lokalprogram, finansieringsalternativ samt planarbete 

och byggtider.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2011, § 197. 

Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2013, § 205. 

Utredning, daterad den 9 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2016.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C), med instämmande av Eva Öberg (MP) och Anne 

Oskarsson (SD), yrkar på återremiss med motivering: 

- framtida driftspåverkan är inte tillräckligt belyst, kommunchef och 

ekonomichef har ett uppdrag i budget 2016 "huruvida framtida verksamheter 

kan byggas och förvaltas av extern ägare kontra kommunkoncernen" 

- konsekvensanalys för Skansenskolans framtid, elevutveckling, attraktiv 

arbetsplats, underhåll, kostverksamheten, standard för specialsalar etc är inte 

gjord! 

- konsekvenserna för hela kommunens skolverksamhet är inte heller belyst 

- upphandling före beviljat bygglov kan äventyra ekonomin (ännu mer) och 

är ett risktagande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett 

senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

9 ja-röster och 4 nej-röster 

Beslutsgång 

Då ärendet ska avgöras vid dagens möte hör ordföranden om styrelsen kan 

besluta enligt utskottets förslag och finner att styrelsen beslutar detsamma.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utredningen om en ny högstadieskola i Färjestaden godkänns. 

2. Mörbylånga kommun bygger inte skolan i egen regi utan träffar avtal 

med annan aktör om att bygga en skola som kommunen sedan kan hyra. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kravspecifikation för den 

nya skolan. 

4. Högstadieskolan byggs för fyra parallellklasser.  

Reservation 

Anna-Kajsa Arnesson (C), Eva Öberg (MP) och Anne Oscarsson (SD) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.00-12.55 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M) Carl Dahlin (M) X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)   X  

Monika Löfvin Rosén (C)   X  

Eva Öberg (MP)   X  

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Bength Andersson (S)  X   

Roger Hedh (S) Bo Blad (S) X   

Kristina Sjöström (S) Kurt Arvidsson (S) X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Oscarsson (SD)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  9 4 -- 
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§ 152 Dnr 2016/000546 041 

Tilläggsbudget investeringar 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Vattensituationen i Mörbylånga kommun är mycket allvarlig med rekordlåga 

grundvattennivåer och en akut vattenbrist. För att säkra vattenförsörjningen 

har det varit nödvändigt att vidta ett antal akuta åtgärder under året samt att 

också planera för flera och lika nödvändiga åtgärder som måste kunna 

genomföras från nu och fram till år 2017. Alla dessa åtgärder innebär 

långtgående ekonomiska åtaganden som både påverkar den ursprungligen 

planerade verksamheten och kommunens totala ekonomi. Kommunstyrelsen 

äskar därför om en tilläggsbudget för investeringar under 2016 uppgående 

till 18 160 000 kronor.   

Niclas Beermann, teknisk chef föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ett avsaltningsverk ska uppföras i Mörbylångaområdet under 2016 och 

2017. 

2. Följande investeringar genomförs under 2016: Överföringsledning 

mellan Revsudden och Stora Rör, mobilt vattenverk i Kleva, dämningar i 

Tveta vattenskyddsområde, borrningar för nya brunnar i 

vattenskyddsområdena Tveta, Resmo och Triberga samt förvärv av 

fastigheten Strandskogen 1:50. 

3. För att finansiera investeringarna under 2016, omfördelas 3 000 000 

kronor från projekt 2106 samt 1 500 000 kronor från projekt 2104. 

Resterande kostnad för investeringarna lånefinansieras. 

4. Kommunens låneram utökas med 13 660 000 kronor så att den totala 

låneramen för 2016 blir 68 660 000 kronor. 

5. I investeringsbudgeten för 2017, reserveras 30 000 000 kronor för 

färdigställande och driftsättande av avsaltningsverket.  

_____ 
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§ 153 Dnr 2016/000547 041 

Tilläggsbudget drift 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Vattensituationen i Mörbylånga kommun är mycket allvarlig och vi har 

under året fått uppleva rekordlåga grundvattennivåer och en akut vattenbrist. 

För att säkra vattenförsörjningen har det därför varit nödvändigt att vidta ett 

antal akuta åtgärder vilka får en direkt påverkan på årets driftbudget. 

Kommunstyrelsen äskar därför om en tilläggsbudget för driften uppgående 

till 12 000 000 kronor. 

Niclas Beermann, teknisk chef föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljas en tilläggsbudget uppgående till 12 000 000 

kronor för utökade driftskostnader avseende vattenförsörjningen. 

2. Medel för tilläggsbudgeten tas från årets resultat. 

3. Kommunfullmäktige uppmanar förvaltningarna att vidta omedelbara 

åtgärder för att minska kostnaderna.  

_____ 
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§ 154 Dnr 2016/000557 003 

Planeringsförutsättningar för nödvattenförsörjning 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun behöver utveckla en planering för i vilken omfattning 

samt hur nödvatten ska distribueras vid en samhällsstörning som rör tillgång 

till dricksvatten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Planeringsförutsättningar för nödvattenförsörjning i Mörbylånga kommun, 

daterad den 3 juni 2016. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Fastställa planeringsförutsättningarna med prioriteringar för 

nödvattenförsörjning i Mörbylånga kommun så dessa antas att gälla från 

dagen för kommunfullmäktiges beslut. 

2. De kommunala förvaltningarna tar tillsammans med tekniska 

affärsverksamheten snarast fram en nödvattenplan som ska säkerställa att 

allmänheten försörjs med nödvatten i tankar vid förutbestämda 

utskänkningsplatser samt att prioriterade verksamheter blir försörjda med 

nödvatten. Nödvattenplanen ska utgå från den politiska prioriteringen av 

verksamhetsområden. Planen ska prövas och uppdateras årligen. 

3. De kommunala förvaltningarna tar tillsammans med tekniska 

affärsverksamheten snarast fram en plan för distribution och logistik 

avseende nödvatten. Planen ska prövas och uppdateras årligen.  

4. De kommunala förvaltningarna tar tillsammans med tekniska 

affärsverksamheten snarast fram en kommunikationsplan avseende 

nödvatten. I planen beskrivs hur besluten gällande nödvattensituationen 

ska kommuniceras med berörda parter. Planen ska prövas och uppdateras 

årligen.   

_____ 
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§ 155 Dnr 2013/000926 348 

Revidering av vattenskyddsområde Strandskogen - 
Röhälla samt revidering av föreskrifter  

Sammanfattning av ärendet 

Ett beslut behöver tas av kommunfullmäktige angående antagande av 

vattenskyddsområden samt föreskrifter för vattentäkterna i Strandskogen 

samt Röhälla. Syftet med vattenskyddsområden är att ge 

grundvattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett 

erfoderligt skydd för att säkra råvattentillgången i ett 

flergenerationsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Teknisk rapport för nämnda vattentäkter. 

Karta över det föreslagna vattenskyddsområdet. 

Reviderade skyddsföreskrifter för det föreslagna vattenskyddsområdet. 

Samrådsredogörelse samt svar på inkomna synpunkter. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Det föreslagna vattenskyddsområdet i Strandskogen - Röhälla samt dess 

föreskrifter antas med undantag för 3 § "Jordbruk och trädgårdar" som 

börjar gälla årsskiftet 2016-2017.  

_____ 
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§ 156 Dnr 2014/000048 823 

Svar på Medborgarförslag - Staket och varningsskyltar 
runt den så kallade Fågelsjön, Bergstigen, Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att staket eller liknande anordningar samt 

varningskyltar sätts upp i anslutning till den norra delen av Bergstigen och i 

närheten av Myrdalsgatan-Skiffergatan (Fågelsjön).    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 28 januari 2014. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att respektive 

markägare ansvarar för säkerheten på sin mark och kommunen kommer 

att sätta upp fyra stycken varningsskyltar som anger fara för brant.     

_____ 
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§ 157 Dnr 2016/000567 174 

Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskydds-
kontroll från och med den 1 juli 2016 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll har tagits 

fram av Räddningstjänsten Öland.    

Beslutsunderlag 

Förslag till ny taxa. 

Cirkulär 16:29 från SKL. 

Räddningschefens skrivelse den 23 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll antas. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 juli 2016.   

_____ 
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§ 158 Dnr 2015/000447 003 

Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Skolskjutsreglementet daterat den 20 april 2010 samt uppdaterat den 9 april 

2014 har helt omarbetats i enlighet med gällande skolskjutsjuridik och råd 

från Sveriges kommuner och landsting.  

Beslutsunderlag 

Skolskjutsreglemente daterat den 10 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 maj 2016. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun antas och börjar gälla 

den 1 juli 2016. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda bland annat konsekvenserna av att 

förkorta avstånden för rätten till skolskjuts.  

_____ 
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§ 159 Dnr 2016/000462 299 

Ladans och Ekens framtida nyttjande 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har haft som uppdrag att tillsammans med representanter från 

Mörbylånga Bostads AB diskutera med berörda parter hur Ladan ska 

användas framöver. I diskussionerna deltog representanter från 

pensionärsråd och tillgänglighetsråd samt tjänstemän från M-verksamheten 

och Mörbylånga Bostads AB.  

Beslutsunderlag 

Utredningen angående Ladans framtida nyttjande, daterad den 4 maj 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 april 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Utredningens alternativ fem genomförs. Förslaget innebär en översyn av 

ventilationen på Eken för att klara fem år framåt, att dagverksamheten 

flyttar till Ladan samt att uthyrning till publik verksamhet fortsätter som 

tidigare. 

2.  Kostnaden för översynen av ventilationen belastar vård och 

omsorgsverksamheten.  

_____ 
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§ 160 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 

Kommunfullmäktiges § 82/2016 (återremiss) 

Policy för integrationsarbete daterad den 23 maj 2016. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Policyn för integrationsarbete antas att gälla från och med 1 juli 2016.  

_____ 
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§ 161 Dnr 2015/000398 133 

Svar på Motion av Bength Andersson (S) – Kvalitets-
säkra 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. 

Kommunstyrelsens § 82 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges § 83/2016 (återremiss) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Motionen anses besvarad med hänvisning till policyn för integrationsarbete.  

_____ 
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§ 162 Dnr 2015/000881 871 

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 
Framtagande av bevarandeprogram för gamla 
byggnader och kulturmiljöer 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att utarbeta 

ett bevarandeprogram som beskriver hur kommunen ska vårda och bevara 

gamla byggnader och kulturmiljöer.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 21 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning dels till att kommunen i sin gällande 

Översiktsplan angett sin avsikt att utarbeta ett kulturmiljöprogram där 

åtgärder för att bevara och utveckla kulturmiljöerna ska beskrivas samt 

dels också med hänvisning till vad som anges i Kulturstrategi för 

Mörbylånga kommun 2016-2025, beträffande en profilering på 

kulturarvsfrågorna.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2016-06-07  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 163 Dnr 2016/000182 105 

Svar på Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) med 
anledning av ökad demokrati på kommunens hemsida 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en översyn görs av kommunens hemsida såtillvida att 

den kompletteras med fakta och bilder på kommunfullmäktiges ledamöter. I 

de fakta som åtföljer den personliga bilden bör det ingå vilka andra politiska 

uppdrag den förtroendevalda har.     

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 16 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalles med reservation för att individuellt samtycke krävs 

före det att bild av en förtroendevald publiceras på hemsidan.  

2. Uppdraget ska verkställas under innevarande mandatperiod.  

_____ 
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§ 164 Dnr 2016/000285 375 

Fjärrvärmeverksamheten - Årsredovisning 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverksamheten överlämnar sin årsredovisning för beslut i 

kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Fjärrvärme 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning för fjärrvärmeverksamheten, perioden 150101 - 151231 

godkänns.    

_____ 
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§ 165 Dnr 2016/000391 042 

Regionförbundet - Årsredovisning år 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 2015 till 

Mörbylånga kommun för beslut i Kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015.    

Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2015 för Regionförbundet i Kalmar län godkänns.  

_____ 
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§ 166 Dnr 2016/000420 042 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Årsredovisning 
2015 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare har överlämnat sin årsredovisning för 

2015 till Mörbylånga kommun för beslut i Kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2015.    

Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 maj 2016.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare godkänns.     

_____ 
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§ 167 Dnr 2015/000368 261 

Tilläggsavtal till lägenhetsarrende avseende 
Björnhovda 25:2 - Färjestadens Segelsällskap 

Sammanfattning av ärendet 

Segelsällskapet yrkar på att ändra arrendeavtalet för båtuppställningsplats på 

kommunens fastighet Björnhovda 25:2 på Rökgatan i industriområdet i 

Färjestaden, med avseende på uppsägningstid samt möjlighet till överlåtelse 

av avtal.  

Beslutsunderlag 

Arrendeavtal undertecknat, daterat den 12 juni 2015. 

Tilläggsavtal, daterat den 19 maj 2016. 

Beslut om bygglov, daterat den 15 september 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 maj 2016.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna tilläggsavtalet, daterat den 19 maj 2016. 

2. Behöriga firmatecknare undertecknar avtalet.  

_____ 
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§ 168 Dnr 2016/000615 042 

Övergripande tertialbokslut per den 30 april 2016 

Beslutsunderlag 

Övergripande tertialbokslut per den 30 april 2016.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Övergripande tertialbokslut per den 30 april 2016 godkänns.     

_____ 
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