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§ 47   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Johan Ålund utses att justera dagens protokoll tisdagen den 12 mars 

2019.  

_____ 
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§ 48   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, samt ett extra ärende och informationspunkt om Eketorp 

flyttas till innan punkt 13, godkänns som dagordning för mötet. 

Extra ärende 

6a. Val av representant till Länskommittén Sveriges Nationaldag åren 

2019-2022.  

_____ 
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§ 49 KS 2019/000020  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt sammanställning daterad den 27 februari 2019. 

Uppföljning kommunstyrelsen daterad den 4 mars 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av rapporten daterad den 27 februari 2019.  

_____ 
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§ 50 KS 2019/000001  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:6-19:9. 

Budget och uppföljningsutskottets protokoll från den 22 januari 2019 och 

19 februari 2019.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 51   

Utbildning och konferenser 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till nätverk - Medborgardialog för demokratisk- och hållbar 

utveckling. Första nätverksträff den 9 maj 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens utbildning, del 2, flyttas från den 19 mars 2019 till 

torsdagen den 28 mars 2019, klockan 9.00-12.00. 

2. Bevilja Henriette Koblancks deltagande i nätverksträffen, samt inget 

arvode utgår.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen ledamöter och ersättare 

Kommundirektören 

HR/administrativ chef 

Ulf Gustafsson 

Sekreteraren 

Henriette Koblanck 
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§ 52 KS 2019/000151  

Utse representant/ombud till ägarråd i Inera AB 

Beslutsunderlag 

SKL:s inbjudan till ägarråd för Inera inkommen den 22 februari 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) föreslår Matilda Wärenfalk (S) som representant. 

Matilda Wärenfalk (S) föreslår Anna-Kajsa Arnesson (C) som ombud. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan utse föreslagna och finner att 

styrelsen beslutar detsamma.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Matilda Wärenfalk (S) som representant till ägarråd för Inera AB. 

2. Utse Anna-Kajsa Arnesson (C) som ombud till ägarråd för Inera AB.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Anna-Kajsa Arnesson 
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§ 53 KS 2019/000162  

Val av representant till Länskommittén Sveriges 
Nationaldag åren 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen frågar efter beslut på representant till Länskommittén Sveriges 

Nationaldag åren 2019-2022.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse Kjell Magnusson (C) som Mörbylånga kommuns representant till 

Länskommittén Sveriges Nationaldag för åren 2019-2022.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Marita.sjogren@lansstyrelsen.se 

Kjell Magnusson 

Matheus Tholin 

 

 

 

mailto:Marita.sjogren@lansstyrelsen.se
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§ 54 KS 2019/000141  

Prioriterade grupper inför lönerevision 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till löneprioriteringar för 2019 har tagits fram. Förslagen baseras 

på lönenivåer, förutsättningarna för rekrytering samt en bedömning av 

arbetsförhållanden.  

Charlotta Rasmusson föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

Löneanalys 2018, daterad den 7 januari 2019. 

Förslag löneprioriteringar 2019, daterad den 25 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 februari 2019.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Löneprioriteringarna för 2019 antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ledningsgruppen 

Verksamhetsstöd - HR 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.45-9.55. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(33) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-05  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 KS 2019/000051  

Instruktion för kommundirektören 

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom den politiska organisationen har förändrats behöver instruktionen 

för kommundirektören revideras för att stämma överens med den nya 

organisationen.     

Beslutsunderlag 

Förslag till instruktion för kommundirektören, daterat den 25 januari 2019. 

Presidieskrivelse, daterad den 28 januari 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på ändring i Instruktionen på sidan 3 under 

rubriken Öppenhet och insyn, andra stycket, första meningen, att ordet 

"massmedia" byts ut till "media och allmänhet". 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag med Anna-

Kajsa Arnessons ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. I instruktionen byts ordet "massmedia" ut till "media och allmänhet", på 

sidan 3 under rubriken Öppenhet och insyn, andra stycket, första 

meningen. 

2. Instruktion för kommundirektören antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommundirektören 
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§ 56 KS 2019/000061  

Kommunstyrelsens delegeringsordning 2019, rev 2 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsverksamheten har påpekat att en komplettering behöver 

ske i kommunstyrelsens delegeringsordning där delar av ärendegruppen 

”Mark och exploatering” har fallit bort ska därför nu tillföras delegeringsord-

ningen. Då en mer omfattande genomgång av delegeringsordningarna är 

planerad att starta efter kommunstyrelsens sammanträde i mars 2019, 

inarbetas ändringarna rev 1 och rev 2, då i den nya versionen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 februari 2019.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Delegeringspunkterna A 200 – A 209 avseende verksamhetsområdet 

”Mark och exploatering” och som nu enbart finns i kommundirektörens 

vidaredelegering del 1 kultur- och tillväxtnämnden, förs in i 

kommunstyrelsens delegeringsordning.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Författningssamling 

Jonas Jansson 

Kommundirektören 
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§ 57 KS 2019/000049  

Arbetsordning för budget och uppföljningsutskottet 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska besluta om metoder och arbetssätt för hur budget- och 

uppföljningsutskottet ska arbeta med att fullgöra uppföljningsansvaret och 

uppsiktsplikten. Ett förslag till arbetsordning för utskottet har därför tagits 

fram.   

Beslutsunderlag 

Budget och uppföljningsutskottets § 3. 

Arbetsordning för budget- och uppföljningsutskottet, daterad den 22 februari 

2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 februari 2019.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Arbetsordningen för budget- och uppföljningsutskottet med en 

beskrivning av utskottets arbetsuppgifter och arbetsformer, antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Budget och uppföljningsutskottet 
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§ 58 KS 2019/000140  

Budget och uppföljningsutskottets uppföljnings- och 
uppsiktsplan för 2019 

Sammanfattning av ärendet 

En plan för budget- och uppföljningsutskottets arbete med uppföljning och 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt under år 2019 har tagits fram.    

Beslutsunderlag 

Uppföljnings- och uppsiktsplan för år 2019, daterad den 4 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 februari 2019.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Budget- och uppföljningsutskottets uppföljnings- och uppsiktsplan för år 

2019, antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ledningsgruppen 
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§ 59 KS 2019/000112  

Tidplan budget 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt budget- och uppföljningsutskottets arbetsordning ska de ta fram en 

tidplan för budgetarbetet. Denna presenteras härmed.     

Beslutsunderlag 

Budget och uppföljningsutskottets § 11. 

Tidplan budget 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2019.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tidplanen för budget 2020 antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 60 KS 2019/000132  

Finansiering av beslutade insatser och åtgärder 

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal beslut gällande satsningar i form av specifika insatser eller åtgärder 

har skett utan att en medelsanvisning har åtföljt dessa beslut. I några fall har 

också händelseutvecklingen inom området medfört att kommunen fått lov att 

reagera snabbt.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019. 

Information Eketorps borg 

Ann Willsund informerade i ärendet angående Eketorps borg innan ärendet 

diskuterades och beslut fattades.  

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) och Eric Dicksson (KD) yrkar avslag på 92 000 

kronor för genomförande av en oberoende granskning av MBAB och MFAB 

då det finns kompetens på kansliet för genomförande av en granskning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Henrik Yngvessons med 

fleras yrkande mot varann och finner att styrelsen beslutar enligt 

förvaltningens förslag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons m fl yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ja    Nej 

Ella-Britt Andersson (S)  Henrik Yngvesson (M)   

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

Henriette Koblanck (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Åsa Everbrand (C)  Eric Dicksson (KD) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Olof Nilsson (SD) 

Johan Ålund (C) 

Monika Löfvin Rosén (C) 

8 ja-röster och 5 nej-röster .     
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens konto för oförutsett belastas med följande poster: 

150 000 kronor för Öland en kommun. 

92 000 kronor för genomförande av en oberoende granskning av MBAB 

och MFAB. 

400 000 kronor för projektledning sydöland och Cementa. 

25 000 kronor för genomförande av ”Pensionärernas dag”. 

28 000 kronor för kommunens deltagande under Victoriadagen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommundirektören 

Ekonomi 
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§ 61 KS 2019/000134  

Ansökan om bidrag till kulturverksamheten 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tidigare behandlat en begäran från Stiftelsen Johan 

August Gustafssons Träskulpturer i Segerstad, om ett fortsatt samarbete och 

dialog med kommunen. Ärendet återremitterades 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 9 oktober 2018, § 200. 

Ansökan om bidrag till kulturverksamheten 2019 med balans- och 

resultatrapporter, inkommen den 19 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 februari 2019.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja stiftelsen J.A.G.S Träskulpturer i Segerstad 10 000 kronor som 

bidrag för lokalkostnader. 

2. Beloppet ska belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

3. Uppdra till kulturverksamheten att utreda hur museet i högre 

utsträckning också kan användas som utställningsarena för öländska 

konst- och kulturutövare.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

J.A.G.S Museum i Segerstad 

Kultur och fritidsverksamheten 
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§ 62 KS 2019/000154  

Skrivelse till KSRR angående återvinningscentralen i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), tar från den 1 februari 2019 bara 

emot företag på ett begränsat antal återvinningscentraler. Mörbylånga 

kommuns företagare hänvisas genom förändringen till enbart Färjestadens 

återvinningscentral men KSRR har lämnat möjligheten öppen för kommunen 

att genom en särskild begäran också göra återvinningscentralen i 

Mörbylånga tillgänglig för företagen.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse till KSRR, daterad den 26 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 februari 2019. 

Förslag till beslut 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att ta bort del av sista meningen i skrivelsen 

"på samma villkor... osv" 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta anta skrivelsen 

med ändring enligt yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. I skrivelsen stryks del av sista meningen enligt yrkande. 

2. I övrigt antas skrivelsen till KSRR som sin egen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

KSRR, Box 868, 391 28 Kalmar 
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§ 63 KS 2019/000133  

Policy för tobaksfri arbetstid och arbetsplats 

Sammanfattning av ärendet 

I den personalhandbok som används inom förvaltningen finns ett äldre 

dokument antaget i april 2010, som behandlar frågor om tobaksfri arbetstid. 

Detta dokument har nu i grunden omarbetats till föreliggande förslag om en 

policy för tobaksfri arbetstid och arbetsplats. 

Linn Bergsten Ahrens föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

Policy för tobaksfri arbetstid och arbetsplats, daterad den 15 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 februari 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på återremiss med motivering: 

Att återgå till den skrivning om snus och snusliknande produkter som 

presenterades för kommunstyrelsen i januari.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.45-11.00.  

Förslag till beslut på mötet 

Mattias Nilsson (S) yrkar på återremiss med motivering: Disciplinära 

åtgärder ändras så det framgår att vi satsar på information och stöd. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  

Ordföranden hör om styrelsen kan besluta enligt Mattias Nilssons motivering 

till återremiss och finner att styrelsen bifaller detsamma. 

Vidare hör ordföranden om styrelsen kan besluta enligt Henrik Yngvessons 

motivering till återremiss och finner att styrelsen bifaller detsamma.    

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras enligt motiveringarna i yrkandena.  

_____ 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(33) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-05  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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§ 64 KS 2019/000113  

Politikens besparing 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har liksom all övrig verksamhet i kommunen fått en 

minskad budgetram med 1,5%. För kommunstyrelsens del motsvarar detta 

231 000 kronor.    

Beslutsunderlag 

Budget och uppföljningsutskottets § 12. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på att sluta annonsera inför fullmäktigemöten - 

besparing 50 000 kronor, samt att inte göra besparing på webbsändningar.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Henrik Yngvessons yrkande 

mot varandra och finner att styrelsen beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ja    Nej 

Ella-Britt Andersson (S)  Henrik Yngvesson (M) 

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

Henriette Koblanck (S)  Ingela Fredriksson (M) 

Åsa Everbrand (C)  Eric Dicksson (KD) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Olof Nilsson (SD) 

Johan Ålund (C) 

Monika Löfvin Rosén (C) 

8 ja-röster och 5 nej-röster         

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till besparingar antas.    
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Reservation 

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

Dicksson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 65 KS 2019/000127  

Revidering av skolskjutsreglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns skolskjutsreglemente från 1 juli 2016 ska revideras 

senast 2018 enligt beslutat dokument med diarienummer 2015/000447-003.  

Beslutsunderlag 

Skolskjutsreglemente, daterat den 29 januari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2019. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut den 13 februari 2019, § 20.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Revidering av skolskjutsreglementet, antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 66 KS 2019/000125  

Förslag till reviderad resursfördelning hemtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

Rätt budgetförutsättningar är en förutsättning för att tillit till budget ska 

uppnås. Genom att höja prislappen med 20 kronor, med nuvarande antal 

timmar, har hemtjänsten en möjlighet att få budget i balans samtidigt som 

den totala kostnaden bli mindre än vad de skulle fått om de haft kvar det 

antalet timmar som har budgeterats för i potten. 

Pernilla Ekholm Slottner föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 december 2018. 

Socialnämndens förslag till beslut den 6 februari 2019, § 32.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Resursfördelningen höjs med 20 kronor per planerad hemtjänsttimme för 

att ge hemtjänsten rätt budgetförutsättningar.   

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 67 KS 2019/000126  

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Öppna en 
daglig verksamhet inom LSS med skapande 
uttrycksformer 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige i enlighet med kulturstrategin, 

utvecklar aktiviteter och involverar konstnärer och andra kulturutövare i den 

dagliga verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 juni 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 19 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 november 2018. 

Socialnämndens förslag till beslut den 6 februari 2019, § 30. 

Förslag till beslut på mötet 

Mattias Nilsson (S) yrkar på följande tillägg, kreativ verkstad bör användas 

inom LSS enligt förvaltningens överväganden. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt 

socialnämndens förslag och finner att styrelsen beslutar detsamma. 

Vidare hör ordföranden om styrelsen kan besluta enligt Mattias Nilssons 

tilläggsyrkande och finner att styrelsen bifaller detsamma.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att det redan finns en 

kulturarbetare/konstnär anställd i kommunen som har till uppgift att 

arbeta med skapande verksamhet för kommunens alla verksamheter. 

2. Kreativ verkstad bör användas inom LSS enligt förvaltningens 

överväganden.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 68 KS 2019/000124  

Motion av Eric Dicksson (KD) - Dags att bryta 
ensamheten! 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska utreda hur pass stor och utbredd 

ensamheten är bland våra kommuninvånare, samt att komma med förslag på 

förebyggande åtgärder för att motverka ensamhet.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 oktober 2018. 

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018. 

Socialnämndens förslag till beslut den 6 februari 2019, § 31.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen inte bedömer det 

som möjligt att framställa en utförlig och korrekt utredning av 

kommunens alla invånare med hänsyn till integritets- och ekonomiska 

skäl.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 69 KS 2019/000139  

Revidering av Samordningsförbundets förbunds-
ordning  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet har tagit fram ett förslag till ny förbundsordning. 

Förbundsordningen ska beslutas av fullmäktige i var och en av de ingående 

kommunerna.    

Beslutsunderlag 

Förslag till ny förbundsordning, daterat den 30 november 2018. 

Skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län, daterat den 5 december 

2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 februari 2019.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den reviderade förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar 

län antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 70 KS 2019/000152  

Revidering av bolagsordning - Mörbylånga Bostads AB 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB har påpekat att en ändring behöver göras i 

bolagsordningen 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Mörbylånga Bostads Aktiebolag, daterad den 30 april 

2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 255. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 februari 2019.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ändra Mörbylånga Bostads AB:s bolagsordning i § 8 så att vad som där 

sägs om en andre vice ordförande tas bort.    

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 71 KS 2019/000153  

Revidering av bolagsordning - Mörbylånga 
Fastighets AB 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Fastighets AB har påpekat att en ändring behöver göras i 

bolagsordningens § 8.    

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Mörbylånga Fastighets Aktiebolag, daterad den 30 april 

2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 258. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 februari 2019.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Ändra Mörbylånga Fastighets AB:s bolagsordning i § 8 så att vad som 

där sägs om en andre vice ordförande tas bort.        

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.55-13.00.  
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§ 72   

Informationsärenden 

Ekonomi 

Per Mackén informerade om förslag till riktlinjer för representation. 

Nyanställd personal 

Följande nyanställda presenterade sig kort för kommunstyrelsen. 

Charlotta Lindeborg, miljö och hälsoskyddsinspektör 

Karin Friberg, ekonom 

Andreas Norman, vik controller 

Achim Lang, ekonom 

Sandra Wenemo, bygglovshandläggare 

HR/Personal 

Charlotta Rasmusson gick igenom medarbetarenkäten där 829 av 1123 

anställda har svarat. 

Hållbar utveckling 

Ulf Kyrling, Anna Gustafsson och Eva Engström informerade om 

Kraftsamling Sydöland. Projektet kommer att vara år 2019 och som ska leda 

till process, näringslivs- och landsbygdsutveckling. 

Linn Bergsten Ahrens informerade om bland annat arbetet med folkhälsa. 

Kommundirektören 

Ann Willsund informerade att klimatstrateg Elvira Laneborg slutar sin tjänst 

hos oss i maj 2019.     

_____ 
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