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§ 16 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kristina Sjöström utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

9 februari 2017.  

_____ 
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§ 17 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, samt ett extra sekretessärende, godkänns som 

dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 18 Dnr 2017/000002 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 1 februari 2017. 

Rapport från kontaktpolitiker 

Carl Dahlin har lämnat skriftlig rapport från besök på Gårdby fritidshem och 

Alunskolan. 

Rapport från överförmyndaren 

Eva Folkesdotter Paradis har inkommit med årsrapport för 2016. 

Teknisk affärsverksamhet 

Niclas Beermann, sektionschef teknisk affärsverksamhet informerade om 

verksamhetens mål och uppdrag. 

Ekonomisk redovisning 

Karin Ericsson och Sara Malmgren, tf ekonomichefer informerade om att 

kommunens resultat pekar på cirka 8 miljoner plus. 

Förstudie resursfördelningssystem 

Henrik Berggren PwC , presenterade och svarade på frågor om 

resursfördelningssystem. 

Uppföljning 

Ann Willsund, tf kommunchef informerade om uppföljningsblanketten som 

kommer att uppdateras och presenteras inför varje kommunstyrelse.  

_____ 
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§ 19 Dnr 2016/001112 007 

Revisionsrapport - Uppföljning - granskning av 
fakturahantering 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en 

granskning av om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig 

fakturahantering. Granskningen har genomförts genom granskning av 

kommunens tillämpningsanvisningar, utdrag ur ekonomihandboken samt 

genom stickprov.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport från PwC daterad den 15 november 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 januari 2017. 

Yttrande, daterat den 11 januari 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningens yttrande antas som svar på rapporten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunens revisorer 
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§ 20 Dnr 2017/000025 253 

Försäljning del av Björnhovda 2:135 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer cirka 490 kvadratmeter av Björnhovda 2:135 till 

privat fastighetsägare.  

Beslutsunderlag 

Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 januari 2017. 

Detaljplan för Björnhovda 2:135 med flera, Snäckstrand södra, Färjestaden, 

trädde i kraft 2015-11-17. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar ansökan samt 

överenskommelse om fastighetsreglering.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Vassilios Karantonas, Hummerstigen 2, 386 33 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – mark och exploatering 
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§ 21 Dnr 2016/001184 253 

Köpekontrakt - Försäljning av fastigheten Mörbylånga 
5:9 samt avtal med villkor 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer Mörbylånga 5:9 till Mekka Traffic AB 

(Bergkvara buss), för uppförande av bussdepå med tankställe för biogas med 

en publik del. 

Emmy Thidell, ingenjör mark och exploatering föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterad den 30 december 2016. 

Avtal avseende tankställe för biogas och bussdepå i Mörbylånga, daterat den 

16 januari 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 januari 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet och avtalet godkänns, under förutsättning att bygglov 

och miljökonsekvensbeskrivning godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet och 

avtalet. 

3. Medelsanvisning godkänns enligt följande: 

- 1 500 000 kronor för investering i publikt tankställe för biogas överförs 

från budget 2016 till budget 2017. 

- 2 125 000 kronor tas från innevarande budget 2017, konto mark och 

exploatering. 

- 2 125 000 kronor hänskjuts till budget 2018. 

- 95 000 kronor per år under åtta år (2017-2024) totalt 760 000 kronor 

tas från konto klimatkompensering.  

_____ 
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Expedieras till: 

Mekka Traffic AB, Ölandsleden 6, 393 56 Kalmar 

Verksamhetsstöd – mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Budgetberedningen 2018 
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§ 22 Dnr 2016/000236 005 

Informationssäkerhetspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens gällande informationssäkerhetspolicy antogs av 

kommunstyrelsen den 15 november 2011 § 307 och är i stort behov av 

revidering. Förvaltningen har mot den bakgrunden tagit fram ett förslag på 

en ny.    

Reinhold Sehlin, risk och säkerhetssamordnare föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till informationssäkerhetspolicy med bilagor, daterad 

den 25 oktober 2016. 

Kostnadsberäkningar, daterad den 25 oktober 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2016.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Informationssäkerhetspolicyn antas. 

2. Kostnader för genomförandet arbetas in i budgeten för 2018.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 23 Dnr 2016/000868 140 

Svar på Medborgarförslag - Bygga en "kooperativ" 
försäljningsverksamhet tillsammans med 
småföretagande hantverkare i Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framställs önskemål om att få hyra en kommunalt ägd 

lokal på Kyrkvägen 1 i Degerhamn. Enligt förslaget skulle lokalen stå ledig 

från och med november månad 2016. Syftet var att bygga upp en kooperativ 

försäljningsverksamhet i en samverkan mellan lokala, småföretagande 

hantverkare och låta lokalen utgöra en träffpunkt för social gemenskap och 

en plats där till exempel kommunal information kan tillhandahållas.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 september 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2016, § 200. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 januari 2017.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att den aktuella 

lokalen är uthyrd. 

2. Uppdra till kultur- och näringslivssektorn att regelbundet föra en dialog 

med förslagsställaren och kommunledningsutskottet om hur dessa 

lokalfrågor kan lösas i samförstånd.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eva Hansson Törngren, Myrvägen 3, 386 63 Degerhamn 

Kultur- och näringslivssektorn 
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§ 24 Dnr 2016/001108 311 

Svar på Medborgarförslag - Korsningen Äppelvägen - 
Industrigatan bör förses med filmarkering i asfalten 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att korsningen Äppelvägen och Industrigatan i 

Färjestaden, ska förses med en filmarkering. Den nuvarande situationen utan 

filmarkeringar kan inte anses leva upp till kraven på trafiksäkerhet och 

målade linjer skulle utgöra en avsevärd förbättring.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 28 november 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2016, § 255. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 januari 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalles.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sten Rågåker, Tallbarrsvägen 13, 386 95 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 25 Dnr 24968  

Redovisning av uppdrag 

Redovisning av 2016 års uppdrag 

Sammanställning på kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens givna 

uppdrag under år 2016. 

Rekryteringsgrupp för rekrytering av kommunchef 

Byte av tjänsteman i gruppen.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av sammanställningen på givna uppdrag år 2016. 

2. Niclas Beermann, sektionschef teknisk affärsverksamhet, utses att ingå i 

rekryteringsgruppen för rekrytering av kommunchef istället för Ann 

Willsund, tf kommunchef från och med den 7 februari 2017.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Rekryteringsgruppen för rekrytering av kommunchef 

Niclas Beermann 

Ann Willsund 
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§ 26 Dnr 2017/000001 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 25 januari 2017. 

Sociala utskottets protokoll från den 18 januari 2017. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 17:10-17:13.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 27 Dnr 2016/001021 820 

Svar på Medborgarförslag - Gör Dämmet i Färjestaden 
mer handikappsanpassat genom att asfaltera 
grusvägarna 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en asfaltering av grusvägar i Dämmet med 

syftet att göra dessa mer anpassade för funktionsnedsatta. Förslagsställaren 

önskar också en fortsatt strandpromenad norrut.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 3 november 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2016, § 242. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 december 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att det redan finns 

en asfalterad gång- och cykelväg i anslutning till Dämmet samt att det 

också finns en långsiktig planering för en utbyggnad av vägen norrut.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr 2015/000723 012 

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 4 % 
ökad digital effektivisering i kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att förvaltningarna lämnar en redovisning över hur de 

kommunala verksamheterna skulle kunna effektiviseras med hjälp av digital 

teknik. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige den 27 september 

2016.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 oktober 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2016, § 202 (återremiss). 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 januari 2017. 

Redovisning, daterad den 12 januari 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att den bifogade redovis-

ningen visar att de kommunala verksamheterna i hög utsträckning har 

ambitionen att åstadkomma effektivare verksamhetslösningar genom att 

utnyttja digital teknik.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 29 Dnr 2016/000651 456 

Svar på Motion av Roger Hedh (S) och Kurt Arvidsson 
(S) - Sopsortering inom kommunens verksamheter 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen vidtar åtgärder för att allt avfall från 

verksamheterna källsorteras samt att så mycket avfall som möjligt återvinns.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 21 juni 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2016 § 155. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att miljö- och 

byggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur en sortering och 

hämtning av olika materialsorter i de kommunala verksamheterna kan 

planeras och finansieras.  

2. Återrapport med förslag till beslut ska ske på kommunstyrelsens möte 

den 9 maj 2017.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 30 Dnr 2016/000981 779 

Svar på Motion av Nina Åkesson Nylander (KD) - 
Inrättande av ett årligt Folkhälsopris i Mörbylånga 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen ska inrätta ett årligt Folkhälsopris för att 

stimulera och uppmärksamma den eller de som i ett brett perspektiv påverkar 

folkhälsan i en positiv riktning.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 24 oktober 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2016, § 220. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 december 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalles. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att senast den 4 april 2017, komma in med 

förslag till hur ett Folkhälsopris ska administreras och finansieras. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om regler för priset samt att 

prisutdelning ska ske i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 

i december.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 31 Dnr 2017/000018 104 

Utbetalning av partistöd 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Mörbylånga kommuns reglemente för lokalt partistöd ska fullmäktige 

varje år vid sitt sammanträde i februari fatta beslut om utbetalning av 

partistöd för innevarande år.  

Partistödet består av grundstöd och mandatstöd och är kopplat till 

prisbasbeloppet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 januari 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Det lokala partistödet för 2017 fastställs till 7 280 kronor i grundstöd till 

varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och till 4 937 

kronor i mandatstöd för varje mandat som det finns en vald ledamot 

fastställd för. Mandatstödet ska för 2017 betalas ut för 49 mandat.  

2. Partistödet för 2017 fördelas enligt följande: 

Parti Mandat Summa stöd 

Moderaterna 16 mandat 86 274 kronor 

Centerpartiet 6 mandat 36 903 kronor 

Liberalerna 1 mandat 12 217 kronor 

Kristdemokraterna 1 mandat 12 217 kronor 

Socialdemokraterna 15 mandat 81 337 kronor 

Vänsterpartiet 2 mandat 17 154 kronor 

Miljöpartiet 3 mandat 22 091 kronor 

Sverigedemokraterna 5 mandat 31 966 kronor 

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 32 Dnr 2017/000052 346 

VA-taxa författningstext 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av VA-taxans struktur och innehåll har genomförts, för såväl 

anläggningsavgifter som brukningsavgifter. I uppdraget har också varit att ta 

fram ett underlag som kan ligga till grund för beslut till en förändrad 

konstruktion av taxan.  

Jenny Singman Nyblom, WSP Samhällsbyggnad föredrar ärendet och går 

igenom taxans konstruktion. 

Beslutsunderlag 

VA-taxa Mörbylånga, daterad den 28 oktober 2016. 

VA-taxa författningstext, daterad den 18 november 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 januari 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 januari 2017. 

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) med instämmande av Matilda Wärenfalk (S) och 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar på bordläggning av ärendet för 

information på kommunfullmäktiges möte den 28 februari 2017 och till 

kommunstyrelsen den 7 mars 2017 för behandling. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

om ärendet ska bordläggas enligt yrkande och finner att ärendet ska 

bordläggas.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet bordläggs för information på kommunfullmäktiges möte den 

28 februari 2017 och till kommunstyrelsen den 7 mars 2017 för 

behandling. 
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§ 33   

Utredning om faderskap 

Sekretessärende. 
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§ 34 Dnr 26346  

Återkallande av stämningsansökan avseende 
vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § föräldrabalken 

Sekretessärende. 
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§ 35 Dnr 20181  

Ansökan om särskilt fördordnad vårdnadshavare  

Sekretessärende. 
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