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Charlotta Rasmusson, HR/adm. chef, § 100 

Kim Ahlqvist, kommunikationschef, § 101 

Elvira Laneborg, miljöstrateg, § 102 

Mats Gunnarsson, samordnare 

infrastruktur, § 104 
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§ 73 Dnr KS 34  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ulrik Brandén utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 74 Dnr KS 35  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, utskickad tilläggslista samt ett extra ärende, godkänns 

som dagordning för mötet. 

Tilläggslista 

Överföring av investeringsbudget 2018 till 2019. 

Tilläggsärende 

Utökad investeringsbudget för nybyggnad av förskola vid hållbar plats, 

Järnvägsgatan.  

_____ 
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§ 75 Dnr KS 2019/000020  

Meddelanden 

Beslutsunderlag 

Rapport enligt sammanställning daterad den 30 januari 2019. 

Uppföljning kommunstyrelsen daterad den 4 februari 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av rapporten daterad den 30 januari 2019.  

_____ 
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§ 76 Dnr KS 2019/000064  

Redovisning av uppdrag 

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen, daterad den 7 januari 

2019.(Dnr KS 2019/000062). 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige, daterad den 7 januari 

2019.(Dnr KS 2019/000063).  

Kommunstyrelsens beslut 

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

beslut.  

_____ 
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§ 77 Dnr KS 2019/000001  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2019 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:5-19:6.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(37) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-04-09  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr KS 2019/000195  

Uppsägning av samverkansavtal CesamH 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun gick med i samverkan CesamH den 1 januari 2017. 

Beslutet att teckna samverkansavtal togs i kommunstyrelsen den 8 november 

2016. Vi gör nu den bedömningen att samverkan inte ger den effekt vi 

hoppats på när det gäller kommunens digitala utveckling. 

Ann Willsund föredrar ärendet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 mars 2019.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samverkansavtalet avslutas. 

2. Uppdra åt förvaltningen att säga upp samverkansavtalet. 

3. Uppdra åt förvaltningen att påbörja arbetet med att ta fram en e-

tjänstestrategi.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunikation 
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§ 79 Dnr KS 2019/000065  

Kontrollrapport för internkontroll 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt den interna kontrollplanen som antogs 2017-12 så gäller planen för 

internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2018. Enligt 

planen ska processen sambandet mellan beslutad tid och utfärd tid kont-

rolleras. Kontrollmomentet beskrivs i beslutad internkontrollplan för 2018.   

Beslutsunderlag 

Kontrollrapport för Bistånd-verkställighet hemtjänst daterad september 

2018. Kontrollrapport för Bistånd-verkställighet hemtjänst daterad december 

2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2019.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av kontrollrapporterna för internkontroll.     

_____ 
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§ 80 Dnr KS 2019/000216  

Ansökan samt överenskommelse om fastighetsregle-
ring berörande Björnhovda 4:12 och Björnhovda 4:24 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun och Inga-Britt Svensson har kommit överens om 

markbyten i samband med genomförande av detaljplan för södra delen av 

Snäckstrandsområdet i Färjestaden. 

Emmy Thidell föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning och 

fastighetsbestämning, daterad den 15 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019. 

Kultur och tillväxtnämndens § 35 med förslag till beslut.       

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning och 

fastighetsbestämning godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar ansökan samt överens-

kommelse om fastighetsreglering, avstyckning och fastighetsbestämning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Inga-Britt Svensson, Solbacka 107, 395 98 Läckeby 

Mark och exploatering 
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§ 81 Dnr KS 2019/000214  

Överenskommelse samt ansökan om fastighetsregle-
ring avseende del av Gårdby 1:4, Gårdby 2:2 samt 
Gårdby 2:24 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun önskar förvärva ovanstående markområden, samt 

införliva dessa till kommunens fastighet Gårdby 2:24. 

Emmy Thidell föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse samt ansökan om fastighetsreglering, daterad den 

1 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019. 

Kultur och tillväxtnämndens § 36 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överenskommelse samt ansökan om fastighetsreglering godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar överenskommelsen, 

samt ansökan om fastighetsreglering.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Benny Petersson, Gårdby 141, 386 92 Färjestaden 

Mark och exploatering 
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§ 82 Dnr KS 2019/000215  

Överenskommelse samt ansökan om fastighetsregle-
ring avseende del av Åby 4:4 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun önskar förvärva ovanstående markområde, samt 

införliva dessa till kommunens fastighet Gårdby 2:24.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse, samt ansökan om fastighetsreglering, daterad den 

1 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019. 

Kultur och tillväxtnämndens § 37 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överenskommelse, samt ansökan om fastighetsreglering godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar överenskommelsen, 

samt ansökan om fastighetsreglering.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bo Thuresson, Snegatan 7, 386 92 Färjestaden 

Ulf Thuresson, Åby 206, 386 92 Färjestaden 

Mark och exploatering 
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§ 83 Dnr KS 2019/000222  

Eketorps borg - Avtal 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nyttjanderättsavtal ska tecknas mellan Statens fastighetsverk och 

Mörbylånga kommun avseende drift av Eketorps borg under 2019. 

Ann Willsund föredrar ärendet.     

Beslutsunderlag 

Nyttjanderättsavtal avseende Eketorps borg. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 april 2019.     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Nyttjanderättsavtalet tecknas med Statens fastighetsverk. 

2. 150 000 kronor finns i kultur- och tillväxtnämndens budget, 

183 000 kronor belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter.     

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 84 Dnr KS 2019/000106  

Tillsättande av beredning för Visioner och över-
gripande mål 2035 

Sammanfattning av ärendet 

Det långsiktiga dokumentet Visioner och strategier 2025 antogs av 

kommunfullmäktige i oktober 2011 och det är dags att ta fram ett nytt 

långsiktigt visions- och måldokument. Eftersom frågan om långsiktiga mål 

är en rent politisk fråga anser kommunfullmäktiges presidium att arbetet bör 

ske i en fullmäktigeberedning.     

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse, daterad den 19 mars 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Per-Olof Johansson (S) med instämmande av Henrik Yngvesson (M) yrkar 

på återremiss i avvaktan på resultatet av folkomröstningen "Öland en 

kommun". 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett 

senare tillfälle och finner att ärendet ska återremitteras.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras i avvaktan på resultatet av folkomröstningen 

"Öland en kommun".       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 85 Dnr KS 2019/000199  

Socialjour/social beredskap 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har avtal sedan 2013 gällande beredskap för 

socialsekreterare och nu görs en översyn på om beredskapen istället bör 

hamna i Sydostjouren som är en samverkan mellan flera närliggande 

kommuner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2018.  

Bilaga 1: Samverkansavtal kring Sydostjouren från den 4 januari 2018.  

Bilaga 2: Lokalt kollektivavtal gällande beredskap 2013. 

Socialnämndens § 42 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar avslag på förslaget och att socialjouren behålls 

i kommunens regi med fem anställda i beredskap. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer socialnämndens förslag mot Henrik Yngvessons yrkande 

och finner att styrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Beredskapen för socialsekreterare flyttas över till Sydostjouren så snart 

som möjligt. 

2. Avtalet undertecknas av socialchef Ann-Katrin Ståhl. 

Reservation 

Till förmån för eget förslag reserverar sig Henrik Yngvesson (M), Ulrik 

Brandén (M), Liv Stjärnlöf (M) och Olof Nilsson (SD).         

_____ 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.50-10.00 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 86 Dnr KS 2019/000029  

Årsredovisning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast i april avlämna 

en årsredovisning som sammanfattning av verksamheten som bedrivits under 

året. 

Åsa Bejvall föredrar ärendet.      

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019.    

Förslag till beslut på mötet 

Efter föredragning och diskussion föreslår ordföranden att styrelsen beslutar 

uppdra till budget och uppföljningsutskottet att följa upp olika alternativ för 

placering av kommande överskott. 

Ordföranden hör om styrelsen kan besluta enligt förslag och finner att 

styrelsen beslutar detsamma.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till budget och uppföljningsutskottet att följa upp olika alternativ 

för placering av kommande överskott. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årsredovisningen för 2018 godkänns och avlämnas till revisorerna för 

granskning.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Budget och uppföljningsutskottet 

Kommunfullmäktige 
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§ 87 Dnr 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 motsvara detta 

231 000 kronor.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges protokoll, daterat den 25 mars 2019. 

Presidieskrivelse, daterad den 8 april 2019.     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till besparingar antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 88 Dnr KS 2019/000168  

Medborgarförslag - Anlägga ett utegym i Albrunna 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar ett utomhusgym och föreslår att en 

lämplig placering är vid den kommunala marken ner mot stranden i 

Albrunna. Vidare motiveras att detta skulle gynna såväl de fastboende som 

cykelturister. I anslutning till utegymmet önskas belysning, sopkärl och 

toalett.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 26 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås i och med att Södra Möckleby sockenförening 

redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i Södra Möckleby.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 89 Dnr KS 2019/000169  

Medborgarförslag - Utomhusgym i Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framställs önskemål om ett utomhusgym på södra 

Öland med föreslagen placering vid hamnen i Degerhamn.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 26 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Södra Möcklebys 

sockenförening redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i 

Södra Möckleby.     

_____ 
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§ 90 Dnr KS 2019/000089  

Medborgarförslag - Brygga för vinterbad i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren till medborgarförslaget ser ett behov av en brygga, varifrån det 

går att bada även vintertid. Vidare efterfrågas att övriga bryggor läggs i 

tidigare på säsongen, så att de är tillgängliga även på våren.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 25 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till pågående utredning 

kring Kalvhagen, samt det som anges i tjänsteskrivelsens överväganden.  

_____ 
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§ 91 Dnr KS 2019/000085  

Medborgarförslag - Istället för bildandet av en kommun 
föreslår jag bildandet av Kalmarsunds kommun  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunerna Kalmar, Mörbylånga, 

Borgholm och Torsås går samman i en kommun, benämnd Kalmarsunds 

kommun.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 23 oktober 2018 § 197. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 mars 2019.     

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den process som pågår 

när det gäller en eventuell sammanslagning av Borgholms och 

Mörbylånga kommuner och där medborgarna enligt beslut i båda 

kommunernas kommunfullmäktige kommer att få ge uttryck för sina 

åsikter i en folkomröstning den 26 maj 2019.      

_____ 
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§ 92 Dnr KS 2019/000095  

Motion av Per-Gunnar Olsson (SD) - Polisanmäl alla 
ensamkommande som kommit till Mörbylånga kommun 
och som har ljugit om sin ålder 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att Mörbylånga kommun polisanmäler alla ensam-

kommande som ljugit om sin ålder för brott mot bidragsbrottslagen samt att 

Mörbylånga kommun återkräver felaktigt utbetalda bidrag och/eller ersätt-

ningar från ensamkommande som ljugit om sin ålder.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 november 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 11 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2019. 

Socialnämndens § 45 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Olof Nilsson (SD) yrkar på återremiss då de inte fått svar på förslagen i 

motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett 

senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Vidare hör ordföranden om styrelsen kan besluta enligt socialnämndens 

förslag och finner att styrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte är kommunen utan 

Migrationsverket som bär ansvar för både ersättningar samt 

åldersbedömningar. 

Reservation 

Olof Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

_____ 
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§ 93 Dnr KS 2019/000096  

Motion av Anna-Kajsa Arnesson (C) och Hans 
Sabelström (C) - Avskaffa bygglov för installation av 
solceller på befintliga fastigheter i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att bygglov skall avskaffas för installation av 

solceller på befintliga byggnader i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 12 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterat den 13 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 mars 2018. 

Samhällsbyggnadsnämndens § 55 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till gällande lagstiftning, Plan- och 

bygglagen och dess reglering av bygglov och bygglovbefriade åtgärder.  

_____ 
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§ 94 Dnr KS 2019/000118  

Motion av Günter Ruchatz (M) - Utreda en ny 
förvaltningsorganisation i Mörbylånga kommun  

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en utredning ska göras om en ny 

förvaltningsorganisation med minst två olika förvaltningar.     

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 november 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering, den 27 november 

2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 mars 2019.               

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att fullmäktige enhälligt har beslutat 

att det endast ska finnas en samlad förvaltning och att förvaltningen har 

organiserats på ett sätt som gör att den enligt tillfrågad juridisk expertis 

uppfyller de krav gällande jäv som lagstiftningen ställer.     

_____ 
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§ 95 Dnr KS 2019/000163  

Motion av Pia Schröder (-) - Dax att ta hand om skylt-
hysterin och skräpiga tomter längs våra vägar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen bör avlägsna skyltar som både är 

förfulande för landskapet och direkt farliga, då de på många platser skymmer 

sikten för trafikanter. I motionen vill man även att fastighetsägare ska städa 

skräpiga tomter.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 28 augusti 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 24 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till beskrivningen av hur kommunen 

generellt arbetar med skyltning samt redovisningen av rutinen med före-

läggande om att städa tomter som används i förekommande fall.  

_____ 
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§ 96 Dnr KS 2019/000164  

Motion av Bo Sjölin (MP) - Ont om vatten, algblomning, 
övergödning, döda bottnar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen bör undersöka olika möjligheter att hålla 

kvar vatten i landskapet. Detta skulle kunna ske genom att återskapa våt-

marker som förutom att bidra till ökad grundvattentillgång, också minskar 

utförseln av näringsämnen till Östersjön. Vidare bör kommunens arbete med 

att informera om vattenanvändning fortsätta och särskilda medel ska avsättas 

för detta. Motionen efterfrågar även en tidplan för de olika åtgärder som är 

och kan bli aktuella.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 27 mars 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 27 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 23 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen inom ramen 

för arbetet med att säkra dricksvattentillgången, är aktiv i olika våtmarks-

projekt och har för avsikt att delta i den fortsatta utformningen av en ny 

vattensmartkampanj.      

_____ 
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§ 97 Dnr KS 2019/000186  

Överföring av investeringsbudget 2018 till 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i budget med verksamhetsplan om 

vilka investeringsprojekt som ska genomföras och deras budgetram. För-

skjutningar i tid och belopp för investeringsprojekten medför att omföring 

mellan åren behöver göras. 

Åsa Bejvall föredrar ärendet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019. 

Bilaga med investeringsprojekt.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 godkänns.     

_____ 
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§ 98 Dnr KS 2019/000244  

Utökad investeringsbudget för nybyggnad av förskola 
vid Hållbar plats Järnvägsgatan 

Sammanfattning av ärendet 

Efter öppning av inkomna anbud avseende ny förskola vid Hållbar plats, 

Färjestaden bedöms kostnaden överstiga budgeten med 6,5 Mkr. Därför 

krävs en utökad budgetram på 6,5 Mkr för år 2020, för att kunna genomföra 

projektet som planerat.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. En utökad budgetram på 6,5 Mkr i 2020-års investeringsbudget för ovan-

stående projekt godkänns.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 11.15-12.30 
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§ 99 Dnr KS 2019/000188  

Ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varannan månad en ekonomisk uppföljning och 

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

förutsättningar.    

Åsa Bejvall informerade. Finansförvaltningen pekar på ett överskott, tack 

vare komponentavskrivningen som genomfördes 2018. Skatteintäkter och 

generella bidrag. Framförallt befolkningsprognosen i november 2018 som är 

grund  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter februari 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2019.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen om den ekonomiska prognosen efter februari godkänns. 

Noteras underskottet i utbildningsnämnden och att nämnden kommer att 

följa den ekonomiska utvecklingen under året.         

_____ 
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§ 100 Dnr KS 779  

Information/diskussion HR/Personal 

Charlotta Rasmusson gick igenom resultatet av arbetsmiljön som 

undersöktes i december 2018.  

_____ 
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§ 101 Dnr KS 780  

Kommunikation 

Kim Ahlqvist informerade om vad som är på gång inom kommunikation 

 Intranät 

 Arbetsgivarprofilering - målet öka attraktiviteten för oss som 

arbetsgivare. 

 Externa webben - genomlysning av externa webben pågår. Sex månaders 

projektanställning.  

 Mer digital - Tre utbildningstillfällen den 23, 24, 25 april 2019, klockan 

13.00-15.00.         

_____ 
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§ 102 Dnr KS 781  

Information/diskussion Hållbar utveckling 

Elvira Laneborg informerade om: 

Lägesrapport - källsortering i kommunens verksamheter 

Miljöverksamheten har uppdrag från kommunstyrelsen att ordna upp 

källsortering i kommunens verksamheter.   

Kartläggning har genomförts, men det har varit lite problem på vägen. Ska 

ses som ett genomförandeuppdrag. Därför har fastighetssamordnaren 

Andreas Norrman tagit vid i uppdraget.  

Mer komplext och större kostnader än beräknat, 400 000 kronor är avsatta 

från klimatpengarna. 

 Se över förvaltningsavtalet med Mörbylånga Bostads AB. Möjliggöra 

genom effektiviseringar inom Mörbylånga Bostads AB är vår 

utgångspunkt. 

 Mörbylånga Bostads AB kommer genomföra test för att se konsekvenser 

av denna förändring. 

 Behöver göras individuella lösningar i respektive verksamhet. 

 Kan vi använda AME i detta arbete?       

_____ 
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§ 103 Dnr KS 782  

Kommundirektören 

Ann Willsund informerade om: 

Vårkonferens på Hotell Skansen. Näringslivseftermiddag/kväll tillsammans 

med företagarna i kommunen som kommer att genomföras den 16 april 

2019. 

Presidierna i respektive nämnd kommer att få erbjudande om att delta, samt 

bjudas in till middagen, utan rätt till arvode. Alla hälsas välkomna att anmäla 

sig, inget arvode kommer att utgå. 

En organisationsutredning är initierad angående kunskapsnavet. Idag finns 

samarbete gällande vuxenutbildning mellan Kalmar, Borgholm, Torsås och 

Mörbylånga kommuner. Utredningen ska fokusera på om denna typ av 

organisationsform är den mest ändamålsenliga. 

Tre rekryteringar är på gång: Hållbarhetsstrateg, klimatstrateg samt borgchef 

till Eketorps borg pågår just nu. 

Per-Olof Johansson informerar om ett informationsmöte på Guldfågeln 

gällande senaste tidens diskussioner i media. Kommunstyrelsens presidium 

och länsstyrelsen kommer att ha ytterligare kontakt med Guldfågeln i frågan.   

_____ 
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§ 104 Dnr KS 879  

Handlingsprogram transportinfrastruktur i Kalmar län 

Mats Gunnarsson samordnare infrastruktur, Per Ålind konsult, Karin 

Helmersson, politiker och Pär-Gustav Johansson, politiker informerade om: 

Regional utvecklingsstrategi som är utgångspunkten i arbetet med handlings-

program transportinfrastruktur i Kalmar län. Konstaterar att det finns behov 

av ett dokument som samlar ihop frågor runt infrastrukturen. Vi träffar 

samtliga kommuner och näringslivsföreträdare. 

Arbetsgång för handlingsprogrammet: 

 Behandling av länsberedningen den 5 juni 2019.  

 Remiss till samtliga kommuner i slutet av sommaren - hösten 2019. 

 Regionalt politiskt beslut om antagande. 

Reflektioner från politiken till regionen: 

Vi vill känna igen oss i dokumentet. 

Vi önskar att 136:an, 943:an och vägen Kyrkbyn i Mörbylånga blir 

omnämnda i dokumentet. Även om det redan är beslutat, behöver vi hålla 

fast tills dess att projekten blir genomförda. 

Kollektivtrafik saknas på landsbygden, skulle vilja se en skrivning runt detta. 

Dialog önskas med kollektivtrafiknämnden.      

_____ 
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