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§ 290  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Håkan Lindqvist utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 291  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, där ärende 30 utgår, godkänns som dagordning för 

mötet. 

Utgår 

30. Information - Kommunikation  

_____ 
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§ 292 Dnr KS 2019/000020  

Meddelanden 

IP-Only 

Jan Gunnarsson och Bernt Adolfsson från IP-Only informerade styrelsen 

bland annat om fiberutbyggnaden i Mörbylånga kommun. IP-Only och 

Global Connect går ihop och skapar den ledande leverantören av digital 

infrastruktur i norra Europa. 

Information från samrådsmöte med FTI och KSRR 

Bengt Johansson och Eve-Linn Nilsson informerar kort från samrådsmötet 

angående ny hantering av avfall från småhus. Samrådsyttrande kommer att 

skickas till KSRR under nästa vecka. Tidplanen för projektet är 2019-2022. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.50-10.35 för workshop angående 

verksamhetsplan 2020.  

Beslutsunderlag 

Rapport enligt sammanställning daterad den 27 november 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 17 oktober 2019. 

Socialnämndens protokoll från den 6 november 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens protokoll från den 12 november 2019. 

Utbildningsnämndens protokoll från den 13 november 2019. 

Budget- och uppföljningsutskottets protokoll från den 12 november 2019. 

Uppföljning november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen och rapporten daterad den 

27 november 2019, samt nämnds- och utskottsprotokoll.  

_____ 
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§ 293 Dnr KS 2019/000001  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:73-19:78.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 294 Dnr KS 2019/000064  

Redovisning av uppdrag 

Ann Willsund redovisade följande uppdrag som slutförda och kan avslutas: 

1. Utveckla och genomföra informationer till nyinflyttade 

Kommunens administrativa chef, Charlotta Rasmusson fick uppdraget att 

utveckla och genomföra informationer till nyinflyttade. Före 2018 fanns en 

gemensam skrift Borgholm och Mörbylånga kommun som delades ut till 

nyinflyttade. Borgholm valde att avsluta detta samarbete. Mycket har hänt 

sedan dess. Kommunen har sedan 2018 -08 ett samarbete med JS Sverige 

som har tagit fram en information om kommunen och ger ut en tryckt 

informationsbroschyr 

Kommunikationsenheten har tagit fram en mobilapplikation som vänder sig 

både till invånare och besökare och som tillgängliggör informationen bättre. 

I och med dessa insatser anses uppdraget avslutat 

2. Översyn av kompetensutveckling för kommunens anställda 
personal samt ekonomisk redovisning av genomförandet av 
kompetensutveckling 

Uppdraget delredovisades 29 maj 2017. 

Då presenterades en enkät som HR tog fram. Utifrån denna fick respektive 

chef i uppdrag att arbeta fram kompetensutvecklingsplaner. Vid detta 

redovisningstillfälle fastställdes följande behov av förbättringar: 

• Tydliggörande av budget för kompetensutveckling 

• Strategier för kompetensutveckling ska tas fram för att matcha våra 

utvecklingsbehov. 

Sedan dess har både medarbetar och ledarskapspolicy tagits fram där struktur 

och förtydligande av ansvaret för kompetensutveckling har skett. Vidare har 

Mörbylånga akademin sjösatts där intern kompetensutveckling genomförs på 

ett strukturerat sätt. HR avdelningen har organiserat chefsdagar som gör att 

cheferna får de verktyg som behövs för att möta de förväntningar som finns 

på chefsnivåerna. 

I och med denna kompletterande redovisning anses uppdraget avslutat. 

3. Behov av ny sporthall vid Glömminge skola 

Ett medborgarförslag avslogs i kommunfullmäktige med hänvisning till det 

ekonomiska läget. 
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Behov av ny sporthall i Glömminge vid Glömminge skola skulle tas med i 

kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. 

Uppdraget anses verkställt i och med att behovet av en ny sporthall vid 

Glömminge skola kommer att lyftas in i den övergripande lokalförsörjnings-

planen.  

4. Utveckla rutiner för att all individbaserad statistik som tas 
fram av kommunen är könsuppdelad 

En ny organisation finns i Mörbylånga kommun sedan den 1 januari 2019. 

Hållbar utveckling är ett nytt verksamhetsområde. Området leds av närings-

livschefen. Vi har i detta arbete valt att lyfta fram Agenda 2030 och de 

17 målområdena. En nulägesanalys har genomförts och en handlingsplan 

kommer att tas fram för att gälla från och med januari 2020. Jämställdhetsar-

betet ligger som ett uppdrag till vår hållbarhetsstrateg och det finns ett 

separat uppdrag kopplat till jämställdhet 

• ta fram en handlingsplan för ett systematiskt och effektfullt jämställdhets-

arbete.  

Uppdraget att ta fram rutiner för att individstatistiken är könsuppdelad anses 

utfört. Dels är en modul inköpt till kommunens system så att uppdraget går 

att genomföra. Kommunen har ett samarbete med länsstyrelsen och finns 

med i regionala arbetsgrupper. En kartläggning och analys av jämställdhets-

arbetet har genomförts. Vidare är instruktionerna till chefer och handläggare 

utdelad. Nya uppdraget kommer vi att arbeta vidare med. 

I och med det anses uppdraget vara slutfört. 

5. Utforma en kommunal cykelstrategi 

I Stratsys har kultur- och tillväxtnämnden redovisat att en förundersökning 

har gjorts. Dialog med politiken kring omfattningen av strategin kommer att 

föras. Fokusområden behöver etableras. 

Förvaltningen föreslår att detta uppdrag flyttas till översynen av översikts-

planen som ska genomföras under mandatperioden och att uppdraget med 

cykelstrategi blir en tematisk fördjupning i översiktsplanen.  

Vidare informerar Ann Willsund om följande uppdrag där förlängning 

begärs: 

6. Ordna gemensamhetsyta på Alungården 

Här pågår en upphandling. Begär förlängning till den 30 juni 2020. 
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7. Redovisa hur utbyggnad av belysningen på gång-/cykelleden 
Sleipnergatan-Järnvägsgatan kan ske i samband med 
övertagandet av gatubelysningen från E.ON 

Överlämnat till kultur- och tillväxtnämnden. Begäran om förlängning till 

budgetberedningen 2021. 

8. Redovisa hur en cykelväg inom Gårdby samhälle skulle 
kunna byggas och finansieras 

Överlämnat till kultur- och tillväxtnämnden. Begär förlängning till 

budgetberedningen 2021. 

9. Informera om möjligheten att teckna nyttjanderättsavtal på 
grönområden (kommunal mark) som gränsar till 
fastighetsägares fastighet. 

Då det framkommit att det är skötselavtal som kan tecknas med fastighets-

ägare begärs förlängning till den 30 april 2020. 

10. Inventering av fibertillgången efter utbyggnation av Telia och 
IP-Only 

Begärs förlängning till den 30 juni 2020.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av uppdrag daterad den 29 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av informationen. 

2. De redovisade uppdragen nummer 1-4 är utförda och kan avslutas. 

3. Uppdrag nummer 5 flyttas till plangruppen för diskussion om hur vi går 

vidare. 

4. Begäran om förlängning på uppdragen nummer 6-10, godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommundirektören 
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§ 295 Dnr KS 2019/000485 

Verksamhetsplan 2020 med internbudget för kommun-
styrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2020 har tagits fram 

för kommunstyrelsen. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som 

tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget 

2020 och ekonomisk flerårsplan för 2021-2022.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2020 med internbudget för kommunstyrelsen, daterad den 

25 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Verksamhetsplanen 2020 med internbudget för kommunstyrelsen god-

känns.

_____ 

Expedieras till: 

Kommunledningen 

Ekonomi 

Verksamhetsstöd 

HR/Lön 

Kommunikation 

Näringsliv 
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§ 296 Dnr KS 2019/000209  

Ekonomisk uppföljning 2019 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsätt-

ningar.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning Ansvar kommunstyrelsen oktober 2019 daterad 25 november 

2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen om den ekonomiska prognosen efter oktober 2019 

godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunledningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 297 Dnr KS 2019/000188  

Ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsätt-

ningar.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 13 november 2019. 

Budget- och uppföljningsutskottets § 58/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den ekonomiska prognosen efter oktober godkänns. 

2. Utbildningsnämnden uppdras att noga följa utvecklingen av budgeten då 

prognosen pekar på underskott.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Utbildningsnämnden 

Skolchefen 
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§ 298 Dnr KS 2019/000571  

Riskanalys och intern kontrollplan 2020 för kommun-
styrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningsstabens 

verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig 

inom dess verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2020, godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunledningsstaben 
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§ 299 Dnr KS 2019/000568  

Firmatecknare bank och Skatteverk 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen behöver besluta om vilka som under år 2020 har rätt att 

hantera kommunens ärenden hos avtalad bank och med Skatteverket.  

Beslutsunderlag 

Firmatecknare bank och Skatteverk 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dokumentet Firmatecknare bank och Skatteverk 2020, antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Ölands Bank 
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§ 300 Dnr KS 2019/000569  

Firmatecknare stiftelser och donationsfonder 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen förvaltar två stiftelser. Kommunstyrelsen behöver därmed 

fatta beslut om vem som har rätt att beslutsattestera och utföra uppdrag för 

de av kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ekonomichef Åsa Bejvall som ordinarie beslutsattestant med controller 

Sara Malmgren, redovisningsekonom Emelie Köppen och redovisnings-

ekonom Anette Flink som ersättare för bidrag ur stiftelser som förvaltas 

av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt för förvaltnings-, 

administrations- och övriga kostnader för samtliga förvaltade stiftelser. 

2. Ekonomichef Åsa Bejvall, controller Sara Malmgren, redovisnings-

ekonom Emelie Köppen eller redovisningsekonom Anette Flink får 

tillsammans med någon av ekonomiassistenterna Mika Ideström och 

Therese Engman underteckna uttag eller överföringar från de bankkonton 

och fonder som tillhör de förvaltade stiftelserna. 

3. Åsa Bejvall, Sara Malmgren, Emelie Köppen eller Anette Flink får två i 

förening underteckna de förvaltade stiftelsernas deklarationer vid 

taxering. 

4. Åsa Bejvall, Sara Malmgren, Emelie Köppen eller Anette Flink får 

tillsammans med någon av Mika Ideström och Therese Engman teckna 

elektronisk attest för uttag och överföringar via internet mot bankerna 

och girocentralerna. 

5. Åsa Bejvall och Anette Flink utses till registertecknare som var för sig 

representerar samtliga av Mörbylånga kommun förvaltade stiftelser i 

länsstyrelsernas e-tjänst för stiftelser. 

6. Åsa Bejvall och Sara Malmgren får två i förening teckna de förvaltade 

stiftelsernas firma.  

_____ 
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Expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Ölands Bank 
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§ 301 Dnr KS 2019/000532  

Granskning av kommunens budgetprocess 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har granskat kommunens budgetprocess. 

De emotser ett svar senast den 14 januari.  

Beslutsunderlag 

Missiv. 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens budgetprocess”. 

Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2019. 

Budget- och uppföljningsutskottets § 57/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten antas som 

kommunstyrelsens egna.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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§ 302 Dnr KS 2019/000546  

Revidering av kommunens grafiska profil 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av kommunens grafiska profil har genomförts under hösten 

2019, med syftet att anpassa profilen till de förutsättningar som är aktuella 

idag.  

Beslutsunderlag 

Grafisk profil för Mörbylånga kommun 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 november 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den reviderade grafiska profilen version 2019, antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunikation 

Ledningsgruppen 

Kommunkansliet 
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§ 303 Dnr KS 2019/000577  

Markoption - del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Edvard Linderson AB tecknar optionsavtal för cirka 2 515 kvadratmeter på 

kommunens fastighet Björnhovda 25:448, Hållbar plats, Färjestaden. Bolaget 

har för avsikt att uppföra ca 8-10 hyreslägenheter.  

Beslutsunderlag 

Tomtansökan, daterad den 18 juni 2019. 

Optionsavtal, daterat den 7 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 151/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Kommuns utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Edvard Linderson AB, Björkenäsvägen 50 B, 393 59 Kalmar 

Samhällsbyggnad – Mark och exploatering 
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§ 304 Dnr KS 2019/000580  

Markoption - del av Björnhovda 25:2  

Sammanfattning av ärendet 

Ölandshem AB tecknar optionsavtal för ca 1 706 kvadratmeter på 

kommunens fastighet Björnhovda 25:444 (tidigare del av Björnhovda 25:2), 

Hållbar plats, Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Optionsavtal, daterat den 7 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterat den 7 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 152/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar optionsavtalet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölandshem AB, Notvägen 11, 386 34 Färjestaden 

Samhällsbyggnad – Mark och exploatering 
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§ 305 Dnr KS 2019/000567  

Samarbets- och samverkansområden mellan 
Mörbylånga och Borgholms kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet av folkomröstningen om Öland en kommun innebar bland annat 

att ett uppdrag att se över samarbetsmöjligheter och möjliga samarbets- och 

samverkansområden lades på kommundirektörerna i de bägge kommunerna. 

Att ta fram ett förslag till övergripande samarbets- och samverkansavtal har 

efter den första inventeringen, också kopplats till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 155/2019. 

Övergripande överenskommelse gällande mellankommunal samverkan 

mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner daterad den 28 november 

2019. 

Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad den 28 november 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. De föreslagna samarbetsområdena mellan Ölandskommunerna godkänns. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda 

verksamheter, lämna förslag på samarbets- och samverkansformer för 

varje enskilt område som har valts ut. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med sin motsvarighet i 

Borgholms kommun, färdigställa det övergripande samarbetsavtalet i 

enlighet med den föreslagna strukturen. 

_____ 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 12.05-13.00  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 306 Dnr KS 2019/000564  

Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med 
krisberedskap 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument 

för sitt arbete med krisberedskap.  

Beslutsunderlag 

Styrdokument för Mörbylånga kommuns krisberedskap, daterad den 

18 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 november 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med krisberedskap antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 307 Dnr KS 2019/000407  

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-
valda och för styrelseledamöter i kommunens helägda 
bolag, rev 2 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för förtydligande av 2 § 

5 punkten samt justering av datum.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 

Kommunstyrelsens beslut om återremiss den 5 november 2019 § 276. 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-

valda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, daterat den 

12 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente om ekonomiska förmåner till för-

troendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag 

antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 308 Dnr KS 2019/000484  

Ägardirektiv för Mörbylånga kommuns helägda 
dotterbolag 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i för-

hållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser 

om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet som bolagen 

bedriver. Kommunfullmäktige i Mörbylånga ser vikten av ett kommunalt 

koncerntänkande och lämnar därför ägardirektiv som ska säkerställa att detta 

uppnås.  

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för mandatperioden 2019-2022. 

Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) yrkar bifall till Mörbylånga Bostads AB:s yttrande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Ulrik Brandéns yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ägardirektiven för mandatperioden 2019-2022 antas. 

Reservation 

Ulrik Brandén (M), Henrik Yngvesson (M) och Ingela Fredriksson (M) 

reserverar sig mot beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 309 Dnr KS 2019/000570  

Ölands Kommunalförbund - Revidering av förbunds-
ordning, reglemente samt nytt driftsamavtal för IT 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsordningen för Ölands Kommunalförbund har reviderats med 

hänsyn till att den tidigare gemensamma säkerhetssamordningen flyttas 

tillbaka till respektive medlemskommun samt att IT föreslås tillkomma som 

ny verksamhet i kommunalförbundet. För att beskriva den bastjänst inom IT 

som kommunalförbundet ska tillhandahålla har också ett särskilt driftsavtal 

tagits fram som ny bilaga 2 till förbundsordningen..  

Beslutsunderlag 

Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund, daterad den 15 november 

2019. 

Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion, daterat den 

15 november 2019 (Bilaga 1 till förbundsordningen). 

Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT, daterat den 

15 november 2019 (Bilaga 2 till förbundsordningen). 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 november 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förändringarna i kommunalförbundets förbundsordning och i 

reglementet för förbundsdirektionen samt det nya Driftsam-avtalet 

godkänns. 

2. Eventuella framtida justeringar i Driftsam-avtalet får beslutas av 

kommunstyrelsen. 

3. Den reviderade förbundsordningen med bilagor ska träda i kraft per den 

1 januari 2020.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige      
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§ 310 Dnr KS 2019/000578  

Boendeplatser äldreomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms 

lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ som 

utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterat den 20 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 september 2019. 

Socialnämndens § 117/2019 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på återremiss med följande motivering: 

”Vi yrkar återremiss med hänvisning till att vi saknar ekonomisk redovisning 

av de olika alternativ som utretts. Vi yrkar att ärendet kompletteras med en 

ekonomisk redogörelse där 5 alternativ beskrivs: 

- Bygga och drifta i egen regi. 

- Låta MBAB bygga och drifta i kooperativ form. 

- Upphandla bygget och fastighetsskötsel men egen drift. 

- Upphandla via LoU en fristående aktör. 

- Fortsätta i enlighet med liggande förslag.” 

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 voteringsproposition godkänns. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Mattias Nilsson (S)  Henrik Yngvesson (M) 

Per-Olof Johansson (S)  Ulrik Brandén (M) 

Henriette Koblanck (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Håkan Lindqvist (S)  Johan Gustafsson (L) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Jessica Hellman (SD) 

Johan Ålund (C) 
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Per-Olov Johansson (C) 

Matilda Wärenfalk (S) 

8 ja-röster och 5 nej-röster 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag samt 

genomföra upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphand-

ling av en samarbetspartner för byggande och förvaltning av äldrebo-

städer och i förlängningen del i en ekonomisk förening som projekterar 

ett vård- och omsorgboende med kooperativa hyresrätter. 

2. En politisk arbetsgrupp bildas ur presidierna i kommunstyrelsen och 

socialnämnden. Arbetsgruppens uppgift är att fatta beslut som krävs för 

att tillsammans med samarbetspartner färdigställa underlag till bildandet 

av den ekonomiska föreningen. Arbetsgruppen upphör när kommunfull-

mäktige tagit ställning till bildandet av den ekonomiska föreningen. 

Reservation 

Henrik Yngvesson (M), Ulrik Brandén (M), Ingela Fredriksson (M), Johan 

Gustafsson (L) och Jessica Hellman (SD) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 311 Dnr KS 2019/000424  

Revidering av resursfördelningsmodell Utbildning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Utbildning har sedan budget 2017 en modell för resurs-

fördelning för att säkerställa en likvärdig skola i hela kommunen. Modellen 

utvärderas varje år och vid behov behöver modellen revideras.  

Beslutsunderlag 

Revidering resursfördelningsmodell för verksamhetsområde Utbildning 

2019, daterad den 26 mars 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, daterad den 1 april 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, exempel ersättning, daterad 

den 4 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges § 183/2019, återremiss. 

Utbildningsnämndens § 97/2019 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utbildningsnämndens förslag mot Henrik Yngvessons 

(M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utbild-

ningsnämndens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reviderad resursfördelningsmodell Utbildning 2020 antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 312 Dnr KS 2019/000588  

Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns särskilda boendens hyressättning förändrades 2018 

vilket innebar att beslutet som togs 2005 och aldrig genomfördes, upphäv-

des. Den nya hyressättningen uppfattas som mer rättvis då den tar hänsyn till 

rummens standard och läge, men har visat sig vara svårarbetad för förvalt-

ningen delvis utifrån hur man räknar de gemensamma ytorna. Då hyrorna 

legat på samma nivå i 14 år genomfördes inte hela den nödvändiga höj-

ningen direkt. Nu är det åter tid för en justering av hyresnivån. Därför 

presenterar förvaltningen nedanstående nya förslag som skapar möjlighet att 

årligen justera hyresnivåerna utan att behöva gå via politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019. 

Beslutsunderlag daterat 29 augusti 2019. 

Socialnämndens § 98/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen antas. 

2. Framtida hyressättning ska följa Mörbylånga Bostads ABs hyressättning.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 313 Dnr KS 2019/000589  

Avgifter inom social omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig översyn av avgifter inom social omsorg.  

Trygghetslarm står inte med i tjänsteskrivelsen, detta måste revideras så att 

det framgår att det ska ske en höjning från 200 – 250 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2019. 

Bilaga Avgifter social omsorg 2020, daterad 29 augusti 2019. 

Socialnämndens § 99/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avgifter inom social omsorg antas med förtydligande gällande 

korttidsverksamhet så att det står ”1/30 av maxbeloppet i vårdavgift, det 

vill säga 69:63 utifrån det nuvarande maxbeloppet”, samt att det efter 

riksavtalet under HSL-insats förtydligas nuvarande års timbelopp.      

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 314 Dnr KS 2019/000579  

Revidering av VA-taxa 

Sammanfattning av ärendet 

En årlig höjning av entreprenadindex för 2020 blir 3,1 %. Entreprenadindex 

är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader 

som regleras årligen. 

Brukningstaxan höjs med 5 % för den fasta och med 10 % för den rörliga 

delen.  

Beslutsunderlag 

VA-taxa författningstext, daterad 8 oktober 2019, förändringar 

rödmarkerade.  

Tjänsteskrivelse, daterad 8 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 150/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Brukningstaxan höjs med 5 % för den fasta delen och med 10 % för den 

rörliga delen. 

2. VA-taxan antas att gälla från och med den 1 januari 2020.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 315 Dnr KS 2019/000581  

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, lägger 

fram taxa för Hushållsavfall 2020 och taxeföreskrifter för beslut i medlems-

kommunerna. Taxorna är oförändrade sedan 2012 med några få undantag.  

Beslutsunderlag 

Taxa för Hushållsavfall och föreskrifter 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 155/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till taxa för Hushållsavfall och taxeföreskrifter för 2020 antas.  

_____ 
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§ 316 Dnr KS 2019/000265  

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Särbegåvade elever 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att förvaltningen tar fram en handlingsplan gällande hur 

de särbegåvade eleverna ska ges möjlighet att få undervisning på sin nivå 

samt att rektor kontaktar gymnasiet för att få hjälp för de elever som behöver 

undervisning på gymnasienivå under sin grundskoletid.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 28 april 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 23 oktober 2019. 

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever SKL, daterad 2016. 

Utbildningsnämndens § 98/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen tillstyrks, skolorna i Mörbylånga kommun anmodas att arbeta 

utifrån SKL:s Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever, 2016.  

_____ 
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§ 317 Dnr KS 2019/000069  

Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför 
en manifestation i syftet att hedra nazismens offer 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen föreslår att kommunen anordnar årliga manifestationer den 

9 november för att hedra nazismens offer.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 november 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 279. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 154/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en manifestation till minne av 

Kristallnatten ska gå tillväga.  

_____ 
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§ 318 Dnr KS 2019/000100  

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram 
någon form av avgift för vattenfuskarna 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen påpekas det att sommaren 2018 bestod av sol, bad och extrem 

torka. Olika restriktioner angående vårt vatten har följts. Motionären fram-

håller att restriktioner varit värdelösa då ingen påföljd finns för privatper-

soner som inte följer direktiven från kommunen. Motionären yrkar på att 

kommunen arbetar fram en avgift för fastigheter som inte följer restrik-

tionerna.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut § 122/19 den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 153/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några juridiska 

möjligheter att straffa de som inte följer bevattningsförbudet.  

_____ 
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§ 319   

Information - Kommundirektören 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Willsund informerade om: 

Revisorernas granskning av IT och informationsverksamheten har besvarats 

av IT-chefen för både Mörbylånga och Borgholms kommuner. 

Kommunen är polisanmäld angående miljöbrott i Tveta och kommer att få 

ett strafföreläggande på 150 000 kronor. 

Salman Invest AB har inkommit med en stämningsansökan på 311 miljoner 

kronor för kontraktsbrott. Jurist är inkopplad.  

_____ 
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God Jul 

Ordföranden önskar alla En God Jul. 
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