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§ 132 Dnr 7839  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anna-Kajsa Arnesson utses att justera dagens protokoll måndagen den 

20 augusti 2018.  

_____ 
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§ 133 Dnr 244  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 134 Dnr 2018/000002 101 

Redovisning av uppdrag 

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen, daterad den 3 juli 2018. 

(Dnr 2018/000002-101) 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige, daterad den 3 juli 

2018. (Dnr 2018/000151-101) 

Redovisning - Gungställning till lekplatsen i Gårdby, daterad den 6 augusti 

2018. (Dnr 2017/000154-332 och 2017/000157-332)       

Kommunstyrelsens beslut 

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

och verkställda beslut. 

2. Redovisning om gungställning till lekplatsen i Gårdby, godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

För kännedom: 

Roland Nanberg 
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§ 135 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 

Uppföljningsblankett daterad den 8 augusti 2018.   

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 25 juni samt den 7 augusti 2018. 

Tillgänglighetsrådets anteckningar från den 23 maj 2018. 

Kommunikationschef/digitaliseringsstrateg 

Kim Ahlqvist presenterar sig för kommunstyrelsen. 

Tema verksamhetsinformation 

Eleonor Rosenqvist och Ann Willsund informerade om servicegarantier; 

uppföljning av mål; ekonomi; särskilda uppdrag inom verksamheterna kultur 

och fritid, bibliotek och näringsliv. 

Sommaren 2018 

Ann Willsund informerade kort om vattensituationen och om Länsstyrelsens 

beredskap som samordnar kommunerna. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.50-10.00 

_____ 
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§ 136 Dnr 2018/000449 040 

Kontrollrapport för internkontroll 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den internkontrollplan som antogs 2017-12 så gäller planen för 

kommunstyrelsens verksamhetsområden 2018. Enligt planen ska processen 

styrning och ledning följas upp i mars. Kontrollmomentet handlar om att 

kontrollera att egna mål för verksamheten är satta i respektive verksamhets 

arbetsplan och att det också är beskrivet hur målen ska följas upp och att 

aktiviteter finns för hur verksamheten förväntas uppnå målen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2018. 

Kontrollrapport - Klassning av verksamhetssystem, utförd den 2 augusti 

2018. 

Kontrollrapport - Sektionschef/verksamhetschefer - områdeschef/enhets-

chefer/rektorer får uppföljning av ekonomiskt utfall en gång/månad, utförd 

den 18 juni 2018. 

Internkontrollplan daterad den 9 november 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av kontrollrapporterna för internkontroll.          

_____ 

 

Ajournernig 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.55-12.55 
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§ 137 Dnr 2018/000913 214 

Ansökan om ny detaljplan för del av Björnhovda 31:1 
m fl Färjestadens industriområde 

Sammanfattning av ärendet 

För att kommunen ska få tillgång till ny industrimark i Färjestadens 

industriområde måste ny detaljplan upprättas.    

Beslutsunderlag 

Avtal, daterat den 25 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 13 juni 2018.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansöka om planbesked angående ny detaljplan för industriändamål för 

del av Björnhovda 31:1 m fl enligt avtal daterat den 25 maj 2018. 

2. Pengar tas ur investeringsbudget 2018-2020 ”Färjestadens 

industriområde”. En uppskattad kostnad samt översiktlig tidplan för 

ändring av detaljplanen ska överlämnas till mark- och exploatering innan 

arbetet påbörjas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mark och exploatering 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 138 Dnr 2018/000901 107 

Uppsiktsplikten över kommunens kommunala bolag 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1a § kommunallagen i årliga beslut 

pröva om den verksamhet som ett kommunalt bolag bedrivit under 

föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De 

kommunala befogenheterna ska utgöra ram för verksamheten och innebär 

kommunalrättsliga principer som exempelvis lokaliseringsprincipen, 

självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot spekulativ 

verksamhet. Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar 

till att åstadkomma.  

Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till 

kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även 

vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 

17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolagen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 13 juni 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Curt Ekvall (SD) yrkar på att de nya 

ägardirektiven ska till kommunfullmäktige för beslut i januari 2019. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 13.20-13.23. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag 

och finner att styrelsen bifaller utskottets förslag. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt Matilda 

Wärenfalks m fl yrkande och finner att styrelsen bifaller yrkandet.      

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bolagens verksamhet har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och verksamheten har bedrivits inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 
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2. Bolagens ägardirektiv ska ses över och de rapporter som bolagen lämnar 

till kommunstyrelsen ska protokollföras. Vilka frågor som är av 

principiell beskaffenhet bör tydliggöras i ägardirektiven. 

3. De nya ägardirektiven ska till kommunfullmäktige för beslut i januari 

2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Fastighets AB 

Ekonomienheten 

Verksamhetsstöd – Kansli 
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§ 139 Dnr 2018/000338 312 

Svar på Medborgarförslag - Cykelställ vid 
busshållplatsen i Runsbäckskurvan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med en önskan om ett cykelställ vid 

busshållplatsen i ”Runsbäckskurvan” på östra sidan av Runsbäcksvägen. 

Förslagsställaren vill kunna låsa fast sin cykel när kommunala färdmedel 

nyttjas.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit, daterat den 19 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 maj 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 13 juni 2018. 

Inbjudan till förslagsställaren daterad den 7 augusti 2018.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att 

busshållplatsen tillhör Trafikverket.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ebba Stolpe, Runsbäcksvägen 49, 386 93 Färjestaden 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 140 Dnr 2018/000904 251 

Exploateringsavtal - Isgärde 4:4 m fl 

Sammanfattning av ärendet 

Exploateringen som avser bostäder kan tidigast påbörjas då detaljplanen i 

området får laga kraft, vilket bör ske inom en nära framtid. 

Exploateringsavtalet ska godkännas och undertecknas av båda parter innan 

ny ”Detaljplan för Isgärde 4:4 m fl, Mörbylånga kommun” antas av 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterat den 24 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 13 juni 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningsutskottets förslag mot Curt Ekvalls 

avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets 

förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Atina Enterprises AB, c/o Rothschild, Änghyddevägen 6, 181 31 Lidingö 

Mark och exploatering 

Ekonomienheten 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-08-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr 2018/000906 003 

Policy för sponsring 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till viljeinriktning avseende sponsringsfrågor samt ett enklare 

regelverk för hantering av sponsring har utarbetats i det aktuella 

policydokumentet med tillhörande riktlinjer.    

Beslutsunderlag 

Policy för sponsring med riktlinjer, daterad den 25 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 maj 2018.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 13 juni 2018.     

Kommunstyrelsens beslut 

Policyn för sponsring med riktlinjer antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd 

Kommundirektören 
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Inledning 

Detta policydokument gäller för alla situationer där sponsring ges eller tas 

emot och syftar till att tydliggöra kommunens viljeinriktning och de riktlinjer 

som ska gälla vid sponsring eller vid mottagande av sponsring. Policydoku-

mentet med riktlinjer gäller för alla förtroendevalda och medarbetare i 

kommunen, inkluderat kommunala bolag. 

Begreppsförklaring 

Sponsring är ett samarbete där en part stöder en annan part med pengar, 

varor eller tjänster mot någon form av motprestation som till exempel kan 

vara att bli omnämnd i sådana sammanhang som är positiva för anseende och 

status eller leda till en ökad försäljning. 

Ett bidrag, en donation eller en gåva, innebär att givaren lämnar pengar eller 

andra tillgångar till en mottagare utan krav på motprestation. Bidragsgivaren, 

i det här fallet kommunen, får inte heller behandlas särskilt förmånligt, ställa 

krav på hur en uppgift ska utföras eller kräva att vissa resultat ska uppnås. 

Kommunens bidragsregler styr i övrigt villkoren för olika bidrag och stöd till 

föreningar och unga kulturutövare. 

Reklam är en del av ett företags eller en organisations marknadsföring. 

Syftet med reklam är att nå ut med ett budskap om en produkt eller tjänst för 

att så många som möjligt ska köpa den eller för att generellt öka företagets 

eller organisationens status och rykte gällande tjänster eller produkter som de 

tillhandahåller. 

Policy 

Kommunens relationer och kontakter när det handlar om sponsring ska vara 

transparenta, tydliga och fria från oklarheter. Både sponsring och mot-

tagande av sponsring ska ske i enlighet med kommunens kommunikations-

strategi och övriga styrdokument som till exempel de som avhandlar lika-

behandling, jämställdhetsfrågor och ekonomisk hushållning. Riktlinjerna för 

kommunens grafiska profil ska alltid följas och all sponsring i Mörbylånga 

kommuns namn ska regleras i skriftligt avtal, undertecknade av de utsedda 

firmatecknarna. 

Både vid sponsring och mottagande av sponsring är en restriktiv hållning 

alltid huvudprincipen. 

Att lämna sponsorstöd 

När kommunen lämnar sponsorstöd ska det syfta till att synliggöra 

Mörbylånga kommuns verksamheter och varumärke på ett positivt sätt. Detta 

kan ske när synligheten bedöms vara särskilt värdefull, till exempel   

Föreningar som tävlar på elitnivå, företrädesvis i högsta serie 

Landskamper och SM-tävlingar (Svenskt mästerskap) 

Större kultur- eller idrottsevenemang 

Sponsring av individer på elitnivå 

Sponsorstöd kan lämnas till privata, ideella eller offentliga aktörer som kan 

vara hemmahörande inom eller utom kommunen. En förutsättning är att den 

aktivitet eller verksamhet som sponsras gynnar kommunens varumärkes-
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kommunikation. Vid bedömning av sponsormottagare ska särskilt beaktas att 

vederbörande bedriver en ekonomiskt seriös verksamhet samt att denna kan 

accepteras av kommunen ur miljömässig, etisk och arbetsrättslig synvinkel. 

Sponsring av enskilda företag får endast ske om det finns synnerliga skäl för 

detta och sådan sponsring får inte utgöra ett otillåtet stöd till enskild närings-

idkare så som detta beskrivs i 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725). 

Sponsring av företag och organisationer vars huvudsakliga verksamhet står i 

konflikt med kommunens uttryckta värdegrund får inte förekomma. 

Kommunen kan välja att sponsra genom kontanta medel, lokaler, personella 

resurser eller genom en kombination av dessa. Motprestationen kan handla 

om att synliggöra kommunen som varumärke eller om en presentation av 

verksamheterna. Om motprestationen skulle utgöras av att en viss verksam-

het, produkt eller tjänst synliggörs, som till exempel en viss utbildning, an-

läggning eller skola, så är detta att betrakta som reklam enligt Skatteverkets 

ställningstaganden, dnr. 130 702489-04/113. Kommunens logotyp ska alltid 

synas vid all sponsring. 

Att ta emot sponsorstöd 

Vid mottagande av sponsring ska denna stödja redan planerade verksamheter 

eller arrangemang. Sponsringen ska med andra ord inte påverka verksam-

heterna att genomföra något som annars inte hade genomförts. 

Inom flertalet kommunala verksamheter bör man vara särskilt restriktiv med 

att ta emot sponsorstöd då kommunen är en offentlig myndighet med en sär-

skild ställning gentemot enskilda. 

Kommunen kan ta emot sponsring från vilken aktör som helst, privat, ideell 

eller offentlig, oavsett dess lokalisering. Sponsorn ska bedriva en ekonom-

iskt seriös verksamhet och kunna accepteras ur miljömässig, etisk och 

arbetsrättslig synpunkt. 

All sponsring ska regleras i ett skriftligt avtal där det framgår vad spons-

ringen består av och vilken motprestation kommunen åtar sig. Sponsring ska 

företrädesvis ske i form av varor och tjänster och inte i form av kontanta 

medel. Motprestationen bör bestå i att sponsorns varumärke eller produkt-

namn synliggörs och/eller att själva överenskommelsen synliggörs. Det 

senare kan vara aktuellt då stödet avser arrangemang eller trycksaker. 

Riktlinjer 

Vid sponsring eller mottagande av sponsorstöd ansvarar kommunikations-

avdelningen för att ett avtal upprättas mellan parterna.  

När någon verksamhet, medarbetare eller förtroendevald erbjuds en 

sponsringsaktivitet ska förslaget lämnas till kommunikationsavdelningen, 

om möjligt tillsammans med en rekommendation i frågan. 

Om ett förslag består av lokalupplåtelse, arbetsinsatser eller jämförbara 

insatser, ska värdet av detta bedömas så att sponsringsaktiviteter kan 

värderas och behandlas likvärdigt. 

Arbetsgången 

1. Ett förslag till sponsring inkommer/identifieras. 
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2. Förslaget lämnas tillsammans med en rekommendation till kommunens 

kommunikationsavdelning. Omfattar förslaget upplåtande av lokaler eller 

att arbetsinsatser ska utföras så inkluderas en uppskattning av värdet för 

detta. 

3. Kommunikationsavdelningen lämnar förslaget för yttrande till den 

verksamhetsområdeschef vars verksamheter berörs. Yttrandet tillsam-

mans med förslag lämnas därefter vidare till ledningsgruppen för beslut. 

4. Med stöd av verksamhetsområdeschefens rekommendation samt av vad 

som i övrigt framgår av tillämpliga styrdokument och aktuell situation, 

tar kommundirektören i samråd med ledningsgruppen det formella 

beslutet i frågan. Ärendet lämnas till kommunikationsavdelningen för 

utformning av ett avtal med den andra part som är aktuell. Avtalet 

undertecknas av firmatecknarna. 

5. Kommunikationsavdelningen har ett samordningsansvar och följer upp 

att avtalad sponsring verkställs. 

6. Kommunikationsavdelningen lämnar en slutredovisning till 

ledningsgruppen. 
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§ 142 Dnr 2018/000946 807 

Sponsring av Öland Spirar/Ölands Skördefest - 2018-
2020 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har mottagit ett avtalsförslag på ett treårigt bidrags-

givande till arrangemanget Ölands skördefest/Öland spirar om 100 000 

kronor plus moms per år. Avtalet avser åren 2018-2020 och innefattar bland 

annat exponering av kommunens logotyp i tidningsannonser och länk till 

kommunens hemsida.  

Vid budgetarbetet inför år 2018 hade avtalsförslaget ännu inte inkommit och 

äskande för bidraget uteblev.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2018. 

Treårigt avtal. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 13 juni 2018.       

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtal mellan kommunen och Öland Spirar/Ölands Skördefest 2018-2020 

godkänns. 

2. Sponsring för år 2018, 100 000 kronor plus moms, tas från den politiska 

verksamhetens budget för övrig gemensam verksamhet. 

3. Sponsring för åren 2019 och 2020 hänskjuts till budgetberedningen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Öland Spirar/Ölands Skördefest 

Ekonomienheten 

Budgetberedningen  
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§ 143 Dnr 2018/001173 105 

Ironman - Samarbetsavtal åren 2019-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Destination Kalmar AB har skickat ett underlag för att Mörbylånga kommun 

ska vara medfinansiär av Ironman Kalmar åren 2019-2023.  

Beslutsunderlag 

Samarbetsavtal daterat den 22 maj 2018, som innebär att Mörbylånga 

kommun årligen lägger 350 000 kronor till evenemanget under åren 2019, 

2020, 2021, 2022 samt 2023. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Johan P Hammarstedt (MP) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar avslag. 

Curt Ekvall (SD) yrkar bifall till samarbetsavtalet. 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på tillägg, under förutsättning att 

cykelsträckan är förlagd i Mörbylånga kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslagsyrkandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt Anna-Kajsa 

Arnessons tilläggsyrkande och finner att styrelsen bifaller tilläggsyrkandet.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Mörbylånga kommun ingår avtalet med Destination Kalmar AB, under 

förutsättning att cykelsträckan är förlagd i Mörbylånga kommun. 

2. Finansieringen hänskjuts till budgetberedningen 2019. 

Reservationer 

Johan P Hammarstedt (MP) lämnar skriftlig reservation. 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.    

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-08-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till: 

Destination Kalmar AB 

Ekonomienheten 

Budgetberedningen 2019 
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§ 144 Dnr 2018/000614 432 

Samrådsinbjudan - Havsplan Östersjön 

Sammanfattning av ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner 

för Sverige. Havsplanerna ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling och 

förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Syftet med 

framtagandet av planerna är att ge vägledning kring vad som är den bästa 

användningen av havet. Havsplanerna skall vägleda nationella myndigheter, 

kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och 

tillståndsprövningar. Även företagare och näringsidkare kan också få 

vägledning av planerna. 

För Mörbylånga kommuns del gäller havsplanen för Östersjön.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 juni 2018.  

Samrådshandling "Havsplan Östersjön". 

Miljö- och byggnadsnämndens § 87, med förslag till beslut.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrandet som sitt eget.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

havochvatten@havochvatten.se 

För kännedom: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 145 Dnr 2018/000938 860 

Remiss - Betänkandet Konstnär - oavsett villkor?  
(SOU 2018:32) 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått en inbjudan att lämna synpunkter på betänkandet 

”Konstnär – oavsett villkor”. Det är den Konstnärspolitiska utredningen som 

har genomfört en översyn av de statliga insatserna och villkoren för 

professionellt verksamma konstnärer.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande, daterat den 26 juli 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juli 2018.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningens yttrande antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

ku.remissvar@regeringskansliet.se (Wordformat) 

Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm 

 

 

 

mailto:ku.remissvar@regeringskansliet.se
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§ 146 Dnr 2018/000916 539 

Capellagårdens ansökan om ekonomiskt stöd 2018 för 
Mobil samåkning 

Sammanfattning av ärendet 

Capellagården inkom den 28 maj 2018 med en ansökan om ekonomiskt stöd 

för att möjliggöra samåkning för skolans studerande och personal. För att 

möjliggöra detta krävs enligt ansökan inköp av ett system kallat mobil 

samåkning. Skolan ansöker nu om stöd för detta – 67 000 kronor för år 2018 

och 59 000 kronor/år framöver.  

Beslutsunderlag 

Capellagårdens ansökan inkom den 28 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse den 9 juli 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till ansökan, med instämmande av 

Johan P Hammarstedt (MP). 

Carl Dahlin (M) och Ulrik Brandén (M) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Elisabeth Cima Kvarnekes 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens 

förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansökan om ekonomiskt stöd från Capellagården, avslås.           

Reservation 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Capellagården, Vickleby Bygata 25, 386 93 Färjestaden 
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§ 147 Dnr 2018/001167 041 

Capellagården - Ansökan om amorteringsfrihet för lån 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Capellagården har före september 2010 vänt sig till Mörbylånga 

kommun med begäran om ekonomiskt stöd för att klara en likviditetskris. Ett 

ränte- och amorteringsfritt lån på 400 000 SEK beviljades och utbetalades 

tidigare mot säkerhet i fastighet.  

Under 2015 begärde stiftelsen Capellagården en förlängning av tiden för 

återbetalning till år 2019. I skuldebrevet som upprättades i september 2015 

förlängdes lånetiden, med ett amorteringskrav på 100 000 SEK/år, till den 

27 september 2019. Ytterligare förlängning har sedan beviljats till den 

27 september 2020. 

Enligt skuldebrevet ska den första amorteringen á 100 000 SEK ske den 

27 september 2016. Någon amortering har inte gjorts då amorteringsfrihet 

beviljats. 

Nu ansöker Capellagården om ytterligare amorteringsfrihet på lånet.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Capellagården inkom den 2 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 2018. 

Skuldebrev daterat den 4 september 2015.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja ett uppskov av återbetalningstiden, för stiftelsen Capellagården, 

med ett år. Slutbetalning ska ske som senast den 27 september 2022. 

Behövs ytterligare tid för återbetalning får ny ansökan lämnas in årligen. 

Pantbrev i fastighet utgör säkerhet, se under punkten överväganden.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Capellagården, Vickleby Bygata 25, 386 93 Färjestaden 

Ekonomienheten 
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§ 148 Dnr 2018/001110 253 

Köpekontrakt för del av Färjestaden 5:1 - Hamngrillen i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Hamngrillen i Färjestadens hamn har i flera år arrenderat marken för sin 

restaurangverksamhet. Ägaren begär att få köpa loss marken. Verksamheten 

planeras att förbli oförändrad. 

Emmy Thidell och Bengt Johansson föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 5 juli 2018. 

Arrendeavtal, daterat den 5 juli 2018. 

Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl, den 21 december 2011. 

Detaljplan för Färjestadens hamn, fastigheterna Färjestaden 5:1 5:8 m fl, 

lagakraftvunnen den 21 oktober 2004.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Hamngrillen i Färjestaden AB, Marmorvägen 14, 386 34 Färjestaden 

Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 149 Dnr 2018/001109 253 

Köpekontrakt - del av Algutsrum 20:10, Brofästet 
Fastighet AB 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Algutsrum 20:10 till Brofästet 

Fastighet AB för uppförande av byggnation för uthyrning till företag som 

bedriver verksamhet inom bilbesiktning, bilverkstad samt bilglas. 

Bengt Johansson och Emmy Thidell och föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 5 juli 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Brofästet Fastighet AB, Bostorp 112, 386 96 Färjestaden 

Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 150 Dnr 2018/001116 253 

Köpekontrakt - Del av fastighet Algutsrum 20:10, 
Tvättcenter Öland AB 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Algutsrum 20:10 till Tvättcenter Öland 

AB för uppförande av byggnation för expansion av befintlig verksamhet 

samt släputhyrning. 

Bengt Johansson och Emmy Thidell och föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 5 juli 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tvättcenter AB, Slöjdaregatan 5, 393 53 Kalmar 

Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 151 Dnr 2018/001117 253 

Köpekontrakt - Försäljning - Del av fastighet Algutsrum 
20:10, Vianor AB 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Algutsrum 20:10 till Vianor AB för 

uppförande av byggnation för expansion av befintlig verksamhet. 

Bengt Johansson och Emmy Thidell och föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 juli 2018. 

Köpekontrakt, daterat den 23 juli 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Vianor AB, Box 114, 534 22 Vara 

Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 152 Dnr 2018/000003 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 11 juni 2018. 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 7 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 13 juni 2018. 

Sociala utskottets protokoll från den 20 juni och 17 juli 2018. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:29-18:32.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(38) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-08-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr 2018/000900 041 

Förändring av investeringsbudgeten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i budget med verksamhetsplan om 

vilka investeringsprojekt som ska genomföras och deras budgetram. 

Förskjutningar i tid och belopp för investeringsprojekten medför att 

omföring mellan investeringsprojekt behöver göras. 

Åsa Bejvall föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2018. 

Bilaga investeringsprojekt.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Omflyttningar mellan projekt i investeringsbudgeten görs enligt bifogat 

underlag.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 154 Dnr 2018/000939 346 

Debiteringsmodeller avtalskunder VA till grund för 
prislista 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till juridiskt hållbara debiteringsmodeller för avtalskunder VA, 

har utarbetats i dialog med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF:s), kommun-

grupp och Camping Öland,  

Föreslagna debiteringsmodeller kommer att ligga till grund för av huvud-

mannen Borgholms Energi AB upprättad och beslutad prislista avtalskunder 

VA. 

Jesper Slöjdare, Daniel Jonsson, Jens Olsén och Maj Wahlström föredrar 

ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 1 juni 2018. 

Bakgrund Debiteringsmodell Avtalskunder VA. 

Debiteringsmodell Avtalskunder.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Debiteringsmodeller Avtalskunder VA till grund för Prislista enligt 

bilaga antas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 155 Dnr 2018/000832 042 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Årsredovisning 
2017 och ansvarsfrihet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare har överlämnat sin 

årsredovisning för 2017 till Mörbylånga kommun för godkännande och 

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017. 

Revisionsberättelse 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2018.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisning 2017 för kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 

Renhållare godkänns och direktionen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 156 Dnr 2017/000091 003 

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 

Sammanfattning av ärendet 

En ny lagstiftning trädde i kraft 2015 som innebar att kommuner som 

genomför markanvisningar samt avser att ingå exploateringsavtal är skyldiga 

att anta riktlinjer för detta.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, daterad den 7 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut, daterat den 25 oktober 2017. 

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) yrkar på tillägg under överväganden i tjänsteskrivelsen i 

sista meningen "Områden som anses strategiskt viktiga för pilotprojektet är 

Norra Möckleby, Gårdby och Glömminge, med instämmande av Curt Ekvall 

(SD). 

Ulrik Brandén (M) yrkar vidare på tillägg i Riktlinjerna under punkten 3.1 

Utgångspunkten för kommunen ska vara att överlåta detaljplanerad mark 

framför råmark, med instämmande av Curt Ekvall (SD). 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ulrik Brandéns 

första tilläggsyrkande och finner att styrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ulrik 

Brandéns, andra tilläggsyrkande och finner att styrelsen bifaller 

tilläggsyrkandet. 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag 

och finner att styrelsen bifaller förslaget.       

Kommunstyrelsens beslut 

1. I riktlinjerna under punkt 3.1 komplettera med texten ”Utgångspunkten 

för kommunen ska vara att överlåta detaljplanerad mark framför 

råmark.” 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, daterad den 

14 augusti 2018, godkänns. 
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2. Uppdra till förvaltningen att genomföra ett pilotprojekt i dubbel 

markanvisning. Medel för detta ska avsättas i 2019 års 

exploateringsbudget. 

3. Komplettera tjänsteskrivelse under överväganden, sista meningen 

"Områden som anses strategiskt viktiga för pilotprojektet är Norra 

Möckleby, Gårdby och Glömminge. 

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 14.45-14.50.       
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Kommunfullmäktige 
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§ 157 Dnr 2018/000979 346 

VA-verksamheten - Årsrapport 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (§50) ska en särskild redovisning av 

VA- verksamheten upprättas och årligen fastställas av huvudmannen och 

göras tillgänglig för abonnenterna.    

Beslutsunderlag 

Särredovisning VA Mörbylånga kommun 2017, daterad den 31 december 

2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2018.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Särredovisningen för VA-verksamheten 2017 godkänns.    

_____ 
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§ 158 Dnr 2018/000401 375 

Fjärrvärmeverksamheten - Årsrapport 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet och 

föreskriften (EIFS 2010:1) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet ska den 

organisation som bedriver fjärrvärmeverksamhet upprätta en 

fjärrvärmerapport.    

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2017 Fjärrvärmeverksamhet Mörbylånga kommun  

Revisorsintyg, daterat den 26 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2018.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsrapporten för fjärrvärmeverksamheten 2017 godkänns.    

_____ 
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§ 159 Dnr 2018/000359 003 

Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen, har som ett av sina uppdrag haft att ta fram ett 

förslag till arvodesreglemente för den kommande mandatperioden. I den takt 

som beredningens förslag till ny politisk organisation växte fram, arbetade 

beredningen därför parallellt med uppdraget gällande arvodesreglementet.   

Beslutsunderlag 

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för 

styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, daterat den 12 april 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 juli 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M) yrkar på förändringar i reglementet:  

1. § 2 punkt 4 stryks, dvs ingen ersättning utgår för dialogmöten eller 

liknande. 

2. Bilaga 1 § 4, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ersätts med 

50 % av arvodet till KS-ordförande. 

3. Bilaga 1 § 5, ordförande i kommunfullmäktige ersätts med 20 % av 

arvodet till KSO, samt att 1:e och 2:e vice ordföranden i kommunfullmäktige 

ersätts med 10 % av arvodet till KSO. 

Gunilla Karlsson (C) yrkar avslag på Carl Dahlins yrkande och bifall till 

beredningens förslag. 

Curt Ekvall (SD) yrkar på bordläggning för beslut i nya kommunfullmäktige. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar avslag på Carl Dahlins yrkanden. 

Ulrik Brandén (M) yrkar att i reglementet § 2, punkt 3 stryks, om Carl 

Dahlins yrkande nr 3 avslås. 

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

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Carl Dahlins 

yrkande 1, och finner att styrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Carl Dahlins 

yrkande 2, och finner att styrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Carl Dahlins 

yrkande 3, och finner att styrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ulrik Brandéns 

yrkande, och finner att styrelsen avslår yrkandet. 

Vidare hör ordföranden om styrelsen bifaller förvaltningens förslag och 

finner att styrelsen bifaller förslaget.         

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för 

styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, antas. 

Reservation 

Carl Dahlin (M), Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M) och Agneta 

Stjärnlöf (M) reserverar sig mot beslutet.    

_____ 
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§ 160 Dnr 2018/000358 003 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har haft som uppdrag att tillsammans med sitt 

slutbetänkande, också lämna förslag till arbetsordning för 

kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, daterad den 26 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antas.    

_____ 
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§ 161 Dnr 2018/000952 010 

Servicepolicy för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till en servicepolicy har nu tagits fram, bland annat som en följd 

av vårens processarbete i ”Förenkla helt enkelt”. Som för alla 

policydokument är också detta ett förtydligande av en ambition och 

viljeinriktning gällande hur en bra och rättsäker myndighetsutövning ska 

förenas med en service som av medborgarna och andra vi har kontakt med, 

alltid uppfattas som god.    

Beslutsunderlag 

Servicepolicy, daterad den 10 juni 2018 

Handlingsplan baserad på processarbetet ”Förenkla helt enkelt”, daterad den 

14 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 juli 2018.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Servicepolicyn för Mörbylånga kommun antas att gälla som 

övergripande styrdokument.    

_____ 
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Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) Carl Dahlin (M) X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Monika Löfvin Rosén (C) Gunilla Karlsson (C) X 

Johan P Hammarstedt (MP) § 132-156 Jeanette Lindh (KD) § 157-161 X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Mattias Nilsson (S) Ella-Britt Andersson (S) X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Vakant (SD) Curt Ekvall (SD) X 
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Kurt Arvidsson (S)  § 135-161 X 

Ella-Britt Andersson (S) (X) 

Stig Salebäck (S) -- 

Annika Willaume (S) X 

Curt Ekvall (SD) (X) 
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