
 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-02-06 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-13.30 

Beslutande Se närvarolista 

 

Övriga närvarande Ann Willsund, kommundirektör 

Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare 

Rickard Kappers, Sweco § 20 

Bengt Johansson, mark och exploateringschef § 20 

Emmy Thidell, ingenjör § 20 

Daniels Jonsson, teknisk chef § 20 

Jens Olsén, VA/fjärrvärmechef § 20 

Peter Asterberg, projektledare § 20 

Eleonor Rosenqvist, tf kultur- och fritidschef § 20 

Karl Hamstedt, ombud och biträde § 43 

Viktoria Dimond Gustafsson, 1:e socialsekreterare § 43-44 

Debora Sotos-Valejos, socialsekreterare § 43-44 

Justerare Kristina Sjöström 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga fredagen den 9 februari 2018 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 18-43 
 Ann-Charlott Karlsson  

 Ordförande 

  

 Henrik Yngvesson  

 Justerare 

  

 Kristina Sjöström  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-02-06 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-13 Datum då anslaget tas ned 2018-03-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Ann-Charlott Karlsson  
 

 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-02-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 18  4 
Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 19  5 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 5 

§ 20 Dnr 2018/000001 105 6 
Meddelanden och information ............................................................................. 6 

§ 21 Dnr 2018/000002 101 7 
Redovisning av uppdrag ..................................................................................... 7 

§ 22 Dnr 2018/000146 102 8 
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2018 ................................... 8 

§ 23 Dnr 2017/000283 700 9 
Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen för vård och 
omsorg ................................................................................................................ 9 

§ 24 Dnr 2016/000769 003 10 
Riktlinjer för skolpeng utomlands ...................................................................... 10 

§ 25 Dnr 2018/000132 041 11 
Omflyttning av budgeterade medel 2018 ........................................................... 11 

§ 26 Dnr 2017/000160 829 12 
Svar på Medborgarförslag - Renovera skateparken eller bygga en ny 
skateramp ......................................................................................................... 12 

§ 27 Dnr 2017/000710 311 13 
Svar på Medborgarförslag - Stänga av korsningen Smaragd-
/Granitvägen så Smaragdvägen blir en återvändsgata ...................................... 13 

§ 28 Dnr 2017/000714 829 14 
Svar på Medborgarförslag - Mountainbikebana vid gamla MTB-banan ............. 14 

§ 29 Dnr 2017/000715 829 15 
Svar på Medborgarförslag - En MTB-bana vid gamla 
Mountainbikebanan ........................................................................................... 15 

§ 30 Dnr 2017/000923 512 16 
Svar på Medborgarförslag - Trafiksituationen i Algutsrum ................................. 16 

§ 31 Dnr 2017/001025 826 17 
Svar på Medborgarförslag - Prioritering av ungdomstider på 
konstgräsplan i Färjestaden .............................................................................. 17 

§ 32 Dnr 2018/000003 002 18 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut .............................................................. 18 

§ 33 Dnr 2017/000155 332 19 
Medborgarförslag - Parkourpark på Torslunda skola ......................................... 19 

§ 34 Dnr 2017/000159 822 20 
Medborgarförslag - Bygga en simhall ................................................................ 20 

§ 35 Dnr 2017/001183 826 21 
Medborgarförslag - Konstgräsplan i Gårdby ...................................................... 21 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-02-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2017/001214 821 22 
Medborgarförslag - Bygg en ny sporthall i Glömminge vid Glömminge 
skola ................................................................................................................. 22 

§ 37 Dnr 2017/001399 100 24 
Delbetänkande - Antalet ledamöter i kommunfull-mäktige 2018-2022 - 
Beredningen för utvärdering och justering av den politiska 
organisationen .................................................................................................. 24 

§ 38 Dnr 2017/001103 191 25 
Överförmyndarverksamheten - Framtida organisation....................................... 25 

§ 39 Dnr 2017/000965 512 26 
Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla körfält på 
Ölandsbron ....................................................................................................... 26 

§ 40 Dnr 2017/000966 512 27 
Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Suicidförebyggande 
hinder på Ölandsbron........................................................................................ 27 

§ 41 Dnr 2017/001065 511 28 
Motion av Pia Schröder (-) - Förbud mot husbilar och husvagnar på 
våra vägar på Öland under viss period sommartid ............................................ 28 

§ 42 Dnr 2018/000195 104 29 
Utbetalning av partistöd 2018 ............................................................................ 29 

§ 43  30 
Reglering av umgänge ...................................................................................... 30 

§ 44  31 
Överklagande av Tingsrätten i Blekinges dom, mål T1344-17 ........................... 31 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-02-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kristina Sjöström (S) utses att justera dagens protokoll fredagen den 

9 februari 2018.  

_____ 
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§ 19  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 20 Dnr 2018/000001 105 

Meddelanden och information 

MBL-information 

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL 

§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Uppföljning 

Uppföljningsblanketten daterad den 5 februari 2018 redovisades. 

Meddelanden 

 Rapport enligt sammanställning daterad den 29 januari 2018. 

 Svar från genomförd enkät hos skolan om IT-support. 

 Tillgänglighetsrådets anteckningar från den 6 december 2017. 

Förbifart Kyrkbyn 

Rickard Kappers, Sweco föredrog förslag på olika sträckningar för förbifart 

Mörbylånga kyrkby. Förstudie och tillhörande handlingar skickas till 

kommunstyrelsen. Informationsmöte för boende med flera kommer att hållas 

den 15 februari 2018. 

Teknisk affärsverksamhet 

Daniel Jonsson, teknisk chef informerade om olika projekt och vad som är 

på gång i de olika verksamheterna under teknisk affärsverksamhet. 

Nya vattenverket i Mörbylånga 

Peter Asterberg, projektledare informerade om nytt VA-verk i Mörbylånga 

om tänkt placering med mera. Mars månad kommer information gå ut till 

allmänheten. En risk och sårbarhetsanalys ska tas fram. 

_____ 
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§ 21 Dnr 2018/000002 101 

Redovisning av uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Eleonor Rosenqvist, tf kultur och fritidschef informerade om att informa-

tionsmöte kommer att hållas den 22 februari 2018, klockan 18.00 i 

Mörbylånga om konstgräsplan och hälsade kommunstyrelsen välkomna.  

Ann Willsund, kommundirektör informerade om uppföljning av 

internkontrollplan 2017.      

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen daterad den 29 januari 

2018. (dnr 2018/000002-101) 

Avslutade och redovisade uppdrag daterad den 29 januari 2018. 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige daterad den 2 januari 

2018. (dnr 2018/000151-101) 

Uppföljning, daterad den 9 januari 2018, av internkontrollplan för 

kommunstyrelsens verksamhetsområde 2017. (dnr 2016/001101-040) 

Rapport på uppdrag - Utreda möjligheten att anordna fler platser med 

möjlighet för tömning av avloppstankar samt påfyllning av färskvatten. (dnr 

2016/000263-841 

Information om metall- och skrotinsamling – Hänvisning till KSRR på 

hemsidan. (dnr 2017/000006-459) 

Redovisning om Företagshotell för arbetsfordon. (dnr 2015/000660-141) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag 

och verkställda beslut.  

_____ 
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§ 22 Dnr 2018/000146 102 

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 
2018 

Sammanfattning av ärendet 

Torsdagen den 26 april 2018 genomförs Kommuninvests föreningsstämma 

på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Varje medlem äger en röst på den 

formella stämman.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan daterad den 12 januari 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Henrik Yngvesson, henrik.yngvesson@morbylanga.se mobil-

nummer 070-756 71 52, som ordinarie ombud till Kommuninvests 

föreningsstämma den 26 april 2018. 

2. Utse Anna-Kajsa Arnesson anna-kajsa.arnesson@morbylanga.se 

mobilnummer 073-335 20 48, som ersättare till Kommuninvests 

föreningsstämma den 26 april 2018. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

office@kommuninvest.se  

Henrik Yngvesson 

Anna-Kajsa Arnesson 

 

 

 

mailto:henrik.yngvesson@morbylanga.se
mailto:anna-kajsa.arnesson@morbylanga.se
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§ 23 Dnr 2017/000283 700 

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen 
för vård och omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda 

beslut (gynnande beslut som inte har verkställts under tre månader) till 

ansvarig nämnd. Rapport skickas även till Inspektionen för Vård och 

Omsorg (IVO).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 januari 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lillemo Bennsäter 
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§ 24 Dnr 2016/000769 003 

Riktlinjer för skolpeng utomlands 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för skolpeng utomlands 

då sådana saknas i verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för skolpeng utomlands, daterad  den 16 oktober 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 januari 2018. 

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 22 januari 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjerna för skolpeng utomlands antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsområdeschef, barn och ungdomsverksamheten 
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§ 25 Dnr 2018/000132 041 

Omflyttning av budgeterade medel 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har uppmärksammat behovet av att i efterhand göra några 

kompletteringar i budgeten för 2018, i form av en omfördelning av vissa 

budgetmedel mellan olika verksamheter.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 januari 2018.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. En omfördelning av 450 000 kronor från budgeten för verksamhetsstöd - 

kommunkansli till kultur- och fritidsverksamhetens budget, medges. 

2. En omfördelning av 812 000 kronor från budgeten för verksamhetsstöd 

till mark- och exploateringsverksamhetens budget, medges. 

3. En omfördelning av 512 000 kronor från budgeten för ekonomienheten 

till budgeten för verksamhetsstöd - central administration, medges.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomienheten 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Mark och exploatering 
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§ 26 Dnr 2017/000160 829 

Svar på Medborgarförslag - Renovera skateparken eller 
bygga en ny skateramp 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att kommunen ska renovera 

eller bygga en ny skateramp i Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018. 

Inbjudan daterad den 30 januari 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att skaterampen i 

Färjeparken är fullt funktionsduglig samt att marken vid Rylgatan 

kommer att bebyggas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Vide Liljegren, Bläcksvampgatan 6, 386 32 Färjestaden 

Eleonor Rosenqvist 

Lena Petersén 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 27 Dnr 2017/000710 311 

Svar på Medborgarförslag - Stänga av korsningen 
Smaragd-/Granitvägen så Smaragdvägen blir en 
återvändsgata 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag som har inkommit föreslås en stängning av 

korsningen Granit- och Smaragdvägen, i syfte att minska genomfarten i 

bostadsområdet och på så sätt minska hastigheten och förebygga 

olycksrisken då det finns mycket barn i området.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juni 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018. 

Inbjudan daterad den 30 januari 2018.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att korsningen 

Granit-/Smaragdvägen stängs av genom en tillfällig trafikföreskrift på 

2 år. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utvärdering av den 

tillfälliga trafikföreskriften för en eventuell förlängning.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Karin Olofsson, Safirvägen 10, 386 34 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr 2017/000714 829 

Svar på Medborgarförslag - Mountainbikebana vid 
gamla MTB-banan 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att kommunen bygger en 

mountainbikebana i Mörbylånga.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juni 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018. 

Inbjudan daterad den 30 januari 2018.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att mountainbikebanans 

lokalisering ska involveras i det fortsatta arbetet med utformning av 

markområdet mellan Kamerala villan och Zokker samt norr om Zokker.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lukas Johansson, Köpmangatan 8 B, 386 50 Mörbylånga 

Kultur och fritidsverksamheten 

Eleonor Rosenqvist 

Lena Petersén 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 29 Dnr 2017/000715 829 

Svar på Medborgarförslag - En MTB-bana vid gamla 
Mountainbikebanan 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att kommunen bygger en ny 

mountainbikebana i Mörbylånga. Den nya banan skulle anläggas i anslutning 

till den äldre banan men vara utvecklad så att det blir lättare att hoppa och 

göra olika trick med cyklarna.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 juni 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 januari 2018.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018. 

Inbjudan daterad den 30 januari 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med anledning av att ärendet ska involveras i 

det fortsatta arbetet med utformning av markområdet mellan Kamerala 

villan och Zokker samt norr om Zokker.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Liam Gustafsson, Prästgatan 13, 386 50 Mörbylånga 

Kultur och fritidsverksamheten 

Eleonor Rosenqvist 

Lena Petersén 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 30 Dnr 2017/000923 512 

Svar på Medborgarförslag - Trafiksituationen i 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande fartreducering, fartdämpande 

åtgärder och förbud mot tung trafik i Algutsrum. Förslaget gäller vägen vid 

Stenladan, Törnbottenvägen, Jordtorpsvägen, Nymans väg med anslutande 

cykelväg, Herlins väg, Jätten Alguts väg, Möllströms väg med multiarenan 

och infarterna till Algutsrum.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 2 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018. 

Inbjudan daterad den 30 januari 2018.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen bedömer 

att det inte finns behov till fartdämpande åtgärder på vägarna där 

kommunen är väghållare. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att göra hastighetsöversyn på vägen vid 

Stenladan, och utreda ett eventuellt förbud att stanna på Möllströms väg. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att se över parkering och trafiksituationen vid 

förskolan.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

bjorn.t.sandstrom@gmail.com  

Teknisk affärsverksamhet 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 

 

mailto:bjorn.t.sandstrom@gmail.com
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§ 31 Dnr 2017/001025 826 

Svar på Medborgarförslag - Prioritering av 
ungdomstider på konstgräsplan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemålet att ungdomslag bör prioriteras 

fram till kl. 19.00 på konstgräsplanen i Färjestaden. Prioriteringen ska avse 

hela vintersäsongen från november till april.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 1 september 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018. 

Inbjudan daterad den 30 januari 2018.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning att Färjestadens GoIF internt 

har möjlighet att fördela sina träningstider enligt föreningens önskemål.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lukas Nilsson, Skiffergatan 5, 386 34 Färjestaden 

Eleonor Rosenqvist 

Lena Petersén 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 32 Dnr 2018/000003 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 13 december 2017. 

Sociala utskottets protokoll från den 24 januari 2018. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:07-18:13.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.      

_____ 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-02-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 2017/000155 332 

Medborgarförslag - Parkourpark på Torslunda skola 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål att Mörbylånga kommun bygger en 

parkourpark i anslutning till Torslunda skola, Ölands Skogsby med motivet 

att klassen gillar att röra på sig och att vissa elever i klassen gilla parkour.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att 

förslagsställarens önskemål om en parkourpark finns med på den 

prioriteringslista som sammanställts för skolgården vid Torslunda skola.    

_____ 
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§ 34 Dnr 2017/000159 822 

Medborgarförslag - Bygga en simhall 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att kommunen bygger en 

simhall då han nu är hänvisad att åka till Kalmar eller Borgholm när han vill 

bada.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det för närvarande 

saknas ekonomiska förutsättningar att bygga en simhall.    

_____ 
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§ 35 Dnr 2017/001183 826 

Medborgarförslag - Konstgräsplan i Gårdby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemålet om att en konstgräsplan ska 

anläggas i Gårdby.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 23 oktober 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att byggnationen 

också förutsätter föreningslivets deltagande. 

_____ 
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§ 36 Dnr 2017/001214 821 

Medborgarförslag - Bygg en ny sporthall i Glömminge 
vid Glömminge skola 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att Mörbylånga kommun ska 

bygga en sporthall i Glömminge. Förslagsställaren anser att den lilla hallen 

som finns i anslutning till Glömminge skola är alldeles för liten, både för 

skolan och för andra aktörer som vill använda den. Luften i hallen är väldigt 

dålig när den är välbesökt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 30 oktober 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.   

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på att behov av ny sporthall i Glömminge 

tas med i kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller eller avslår kommunlednings-

utskottets förslag och finner att förslaget bifalls. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Anna-

Kajsa Arnessons tilläggsyrkande och finner att yrkandet bifalls. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens nuvarande 

ekonomiska läge.  

2. Behov av ny sporthall i Glömminge tas med i kommunens övergripande 

lokalförsörjningsplan.   

_____ 
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§ 37 Dnr 2017/001399 100 

Delbetänkande - Antalet ledamöter i kommunfull-
mäktige 2018-2022 - Beredningen för utvärdering och 
justering av den politiska organisationen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2017 i § 51, att tillsätta en 

beredning för utvärdering och justering av den politiska organisationen inför 

kommande mandatperiod. Av uppdragsdirektivet framgår att beredningen i 

ett särskilt delbetänkande ska lämna förslag till hur många ledamöter och 

ersättare som ska finnas i fullmäktige nästa mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Delbetänkande daterat den 12 december 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.   

Yrkanden på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) och Gunilla Karlsson (C) yrkar bifall till 

kommunledningsutskottets förslag. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. 

Eva Öberg (MP) yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige ska från och med mandatperioden som inleds den 

15 oktober år 2018 bestå av 45 ledamöter. Andelen ersättare ska vara 

hälften av det antal platser som varje parti får i kommunfullmäktige, 

dock minst två per parti.  

_____ 
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§ 38 Dnr 2017/001103 191 

Överförmyndarverksamheten - Framtida organisation 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuncheferna i Borgholm, Kalmar och Mörbylånga kommuner har haft 

uppdraget att utreda överförmyndarverksamheten. 

Ann Willsund föredrar ärendet och meddelar att Kalmar kommun har antagit 

dokumenten med förändring i avtalet § 7 där sista meningen stryks, samt i 

reglementet § 17 där sista meningen stryks.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 10 oktober 2017. 

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 

Utredning daterad den 11 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Godkänna förslag till samverkansavtal om gemensam 

överförmyndarnämnd i enlighet med Kalmar kommuns reviderade 

förslag. 

2. Kommunens firmatecknare undertecknar avtalet. 

3. Godkänna reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Borgholms, 

Kalmar och Mörbylånga kommuner i enlighet med Kalmar kommuns 

reviderade förslag. 

4. Den gemensamma nämnden träder i kraft den 1 januari 2019.  

Protokollsanteckning 

Curt Ekvall (SD) och Anne Oskarsson (S) anser att det föreligger jäv i 

ärendet för nuvarande överförmyndare, förvaltare och gode män. 

Ajournering 

Klockan 12.00-13.00 

_____ 
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§ 39 Dnr 2017/000965 512 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla 
körfält på Ölandsbron  

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Lööf-Johanson har lämnat in en motion där hon vill att 

kommunen tar upp frågan med berörd myndighet angående att ha flexibla 

och flödesanpassade körfält på Ölandsbron, detta för att kunna minska köer 

och eventuella olyckstillfällen. I motionen nämns trycket på bron under 

turistsäsong och vid speciella tillfällen exempelvis påsk, midsommar, 

tävlingar, skördefest.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 21 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 29 augusti 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 december 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning att Trafikverket är medveten om 

problemet och har redan en dialog med Kalmar, Mörbylånga och 

Borgholms kommuner samt Regionförbundet i Kalmar län för att lösa 

frågan.    

_____ 
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§ 40 Dnr 2017/000966 512 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 
Suicidförebyggande hinder på Ölandsbron  

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Lööf-Johanson har lämnat in en motion, där hon påtalar bristen 

av skydd på Ölandsbrons högbrodel för att förebygga självmordsförsök. 

Margaretha vill att kommunen tar upp frågan om skydd med berörd 

myndighet.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 21 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 29 augusti 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.      

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att Trafikverket är väl medvetna om 

situationen och jobbar aktivt tillsammans med Räddningstjänsten i 

Kalmar för att förebygga suicid och skapa en trygg miljö för alla 

trafikanter på bron.   

_____ 
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§ 41 Dnr 2017/001065 511 

Motion av Pia Schröder (-) - Förbud mot husbilar och 
husvagnar på våra vägar på Öland under viss period 
sommartid 

Sammanfattning av ärendet 

Pia Schröder har inkommit med en motion där hon anser att husbilar och 

husvagnar inte ska få framföras på de öländska vägarna mellan klockan 

07.00-09.00 och 16.00–19.00, detta i syfte för att underlätta för 

permanentboende som i sommartider får mångdubbla sin restid till och från 

jobbet.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 15 september 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 26 september 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte ser något behov 

av att införa ett körförbud för husbilar och husvagnar mellan klockan 

07.00-09.00 och 16.00–19.00.    

_____ 
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§ 42 Dnr 2018/000195 104 

Utbetalning av partistöd 2018 

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 23 januari 2018.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Det lokala partistödet för 2018 fastställs till 7 394 kronor i grundstöd till 

varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och till 5 014 kronor i 

mandatstöd för varje mandat som det finns en vald ledamot fastställd för. 

Mandatstödet ska för 2018 betalas ut för 49 mandat.  

Partistödet för 2018 ska fördelas enligt följande. 

Parti   Mandat Summa stöd   

Moderaterna   16 mandat 87 618 kronor 

Centerpartiet   6 mandat 37 478 kronor 

Liberalerna   1 mandat 12 408 kronor 

Kristdemokraterna  1 mandat 12 408 kronor 

Socialdemokraterna  15 mandat 82 604 kronor 

Vänsterpartiet  2 mandat 17 422 kronor 

Miljöpartiet   3 mandat 22 436 kronor 

Sverigedemokraterna  5 mandat 32 464 krono 

_____ 
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§ 43  

Reglering av umgänge 

Sekretessärende 

 _____ 
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§ 44   

Överklagande av Tingsrätten i Blekinges dom, mål 
T1344-17 

Sammanfattning av ärendet 

Tingsrätten i Blekinge har fattat beslut gällande XX angående hens umgänge 

med sina vårdnadshavare.      

Beslutsunderlag 

Överklagande, daterad den 24 januari 2018. 

Sociala utskottets förslag till beslut § 14 den 24 januari 2018.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen tillika socialnämnd i Mörbylånga kommun antar 

överklagan i sin helhet gällande Tingsrätten i Blekinges dom i mål 

T1344-17 och skickar överklagan till tingsrätten i Blekinge. 

2. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Blekinge Tingsrätt, Box 319, 371 25 Kalmar 

Viktoria Dimond  

Debora Soto-Vallejos 
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