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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05

Plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 9.00-12.00, 13.00-15.00

Beslutande

Se närvarolista

Övriga närvarande

Ann Willsund, kommundirektör
Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare
Jessica Kinnander, Avonova, § 117
Sanna Lundquist, Avonova, § 117
Niklas Palmqvist, IT-chef, § 117
Åsa Bejvall, ekonomichef, § 117, 128
Klas-Göran Gidlöf, utredare, § 118
Daniel Jonsson, teknisk chef, § 118
Christina Hysing Borrhed, gatuingenjör, § 118
Bengt Johansson, mark och exploateringschef, § 118
Jonas Everbrand, VD, § 118

Justerare

Agneta Stjärnlöf

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga 2018-06-11

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 115-131

Ann-Charlott Karlsson
Ordförande

Henrik Yngvesson
Justerare

Agneta Stjärnlöf
TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.
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§ 115

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Agneta Stjärnlöf utses att justera dagens protokoll måndagen den 11 juni
2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-06-05

§ 116

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
1. Utsänd kallelse godkänns som dagordning för mötet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 117

2018-06-05

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 4 maj 2018.
Meddelanden
Rapport enligt sammanställning daterad den 24 maj 2018.
Tema verksamhetsinformation
Företagshälsovården

Jessica Kinnander och Sanna Lundquist, Avonova informerade om
verksamheten och hur de jobbar mot kommunen.
Rapport Mot ett hållbart arbetsliv för de olika verksamheterna tiden 1 januari
- 31 maj 2018 mailas till kommunstyrelsen.
Folkhälsoarbetet

Ann Willsund, kommundirektör informerade om det pågående folkhälsoarbetet.
Utbildningar som har genomförts inom hemtjänst och äldreboenden är Våld
mot äldre. Utbildning som pågår är Första hjälpen psykisk hälsa. Utbildning
som har påbörjats under våren 2018 med personalgrupper inom daglig verksamhet, LSS, boendestöd, rehab m fl Våld mot personer med funktionsnedsättning.
Arbete pågår För ett drogfritt Öland.
IT-verksamheten

Niklas Palmqvist, IT-chef informerade om verksamheten.
Samverkansavtal IT-drift mellan Mörbylånga och Borgholms kommuner
upphör den 31 december 2019 och nytt avtal ska tas fram senast den
1 januari 2019. En utvärdering ska göras innan nytt avtal tecknas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-06-05

Ekonomienheten

Åsa Bejvall, ekonomichef informerade kort om verksamheten bland annat
om att de interna processerna håller på att ses över.
_____
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§ 118

2018-06-05

Dnr 2018/000002 101

Redovisning av uppdrag
Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av tillgänglighetsplanen

Klas-Göran Gidlöf, tillgänglighetssamordnare informerade om hur tillgänglighetsplanens implementering har fungerat. Informerade även om aktiviteter
som att se hur en rullstol kan ta sig fram samhället, samt vilka åtgärder som
måste göras på exempelvis Vindöga.
Uppföljning av belysningspolicyn

Daniel Jonsson, teknisk chef och Christina Hysing Borrhed, gatuingenjör
informerade om uppföljning av belysningspolicyn där förvaltningen anser att
policyn ihop med kommundirektörens vidaredelegering ger en bra grund för
att kunna fatta beslut i frågorna. Två av kommunledningsutskottets beslut
gällande Skärlöv och Övra Segerstad har överklagats till förvaltningsrätten.
Förvaltningen ser inte att policyn behöver revideras.
Delrapport Alungården

Ann Willsund, Jonas Everbrand och Bengt Johansson återkopplade om
trygghetsboende och kulturcentra i Södra Möckleby. Förslag till nästa steg är
att uppdragen separeras; Gå vidare med att ordna gemensamhetsyta på Alungården; Avtal med Bostads AB om tillgång till lägenheterna på Alunvägen
2-6; Separera uppdragen och överlåta uppdraget om kulturcentrum till landsbygdsutvecklaren för att inleda dialog med invånarna; Meröppet bibliotek får
vara en del i processen.
Återkoppling av uppdrag om sopsortering i de kommunala verksamheterna

Ann Willsund, kommundirektör informerade om uppdraget sopsortering i de
kommunala verksamheterna. För att komma igång i de olika verksamheterna
föreslår vår miljö- och klimatstrateg att klimatpengen används till att köpa in
utrustning för sopsortering i verksamheterna, samt göra en överenskommelse
med KSRR om sluthanteringen av soporna.
Beslutsunderlag
Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen, daterad den 23 maj
2018. (dnr 2018/000002-101)
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Kommunstyrelsen

2018-06-05

Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige, daterad den 23 maj
2018. (dnr 2018/000151-101)
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av informationen och sammanställningen på
uppdrag och verkställda beslut.
_____

Expedieras till:
Linn Bergsten Ahrens
Elvira Laneborg

Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00-13.00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 119

2018-06-05

Dnr 2018/000449 040

Kontrollrapport för internkontroll 2018
Sammanfattning av ärendet
Enligt den internkontrollplan som antogs 2017-12 så gäller planen för internkontrollplan 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 30 maj 2018.
Kontrollrapport – utbetalningar av föreningsbidrag utförd den 10 april 2018.
Internkontrollplan daterad den 9 november 2017.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av kontrollrapporterna för internkontroll april
2018.
_____

Justerandes sign
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§ 120

2018-06-05

Dnr 2017/001070 140

Remiss - Förslag på Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig i
uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi. I arbetet har samtliga
kommuner, ett antal näringslivsorganisationer, intresseorganisationer samt
offentliga organisationer varit engagerade. Strategin anger en långsiktig
riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län med hållbar regional tillväxt och
utveckling som mål. Målet med den regionala utvecklingsstrategin är att
skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling inom
ramen för ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel. Nu ges
möjlighet för länets kommuner att ställa sig bakom den regionala
utvecklingsstrategin.
Beslutsunderlag
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
Indikatorer för uppföljning av regional utveckling.
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 mars 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 16 maj 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Mörbylånga kommun ställer sig bakom Regional utvecklingsstrategi för
Kalmar län 2030 i sin helhet och utan reservationer.
_____

Expedieras till:
Regionförbundet i Kalmar län
Näringsliv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

2018-06-05

Dnr 2018/000871 533

Föreningsbidrag till färjetrafik mellan Färjestaden och
Kalmar under perioden 2019-2023
Sammanfattning av ärendet
Färjestadens Företagsgrupp har bedrivit färjetrafik mellan Färjestaden och
Kalmar under åren 2011 – 2013 och 2014 - 2018. Färjetrafiken har under
perioden ersatt cykelbussen över Ölandsbron. Trafikverket, Mörbylånga
kommun och Kalmar kommun har lämnat bidrag till verksamheten.
Färjestadens Företagsgrupp avser fortsätta med färjetrafiken och ansöker
därför om föreningsbidrag på 100 000 kronor per år för denna under
perioden 2019 – 2023, totalt 500 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 31 maj 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreningsbidrag beviljas, under förutsättning att Färjestadens företagsgrupp även erhåller bidrag från Kalmar kommun och Trafikverket, samt
att bindande avtal tecknas för perioden 2019 – 2023.
2. Medelstilldelningen för åren 2019-2023 hänskjuts till budgetberedningen.
3. Uppdra till förvaltningen att teckna avtal med Färjestadens företagsgrupp
om utbetalning av föreningsbidrag för färjetrafik mellan Färjestaden och
Kalmar under perioden 2019-2023.
_____

Expedieras till:
Färjestadens företagsgrupp, c/o Ingela Fredriksson, Krogusgatan 10, 386 32
Färjestaden
Mark och exploatering
Ekonomi
Budgetberedningen

Justerandes sign
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§ 122

2018-06-05

Dnr 2018/000003 002

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Beslutsunderlag
Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 3 maj 2018.
Kommunledningsutskottets protokoll från den 16 maj 2018.
Sociala utskottets protokoll från den 16 maj, 21 maj och 31 maj 2018.
Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:26-18:28.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
_____
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Utdragsbestyrkande
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§ 123

2018-06-05

Dnr 2018/000331 001

Slutbetänkande - Beredningen för utvärdering och
justering av den politiska organisationen
Sammanfattning av ärendet
Beredningen för utvärdering och justering av den politiska organisationen
har på uppdrag av kommunfullmäktige överlämnat sitt slutbetänkande till
kommunstyrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Slutbetänkandet daterad den 12 april 2018.
Förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning daterad den 16 april 2018.
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen daterad den 16 april 2018.
Förslag till reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för
styrelseledamöter i kommunens helägda bolag daterad den 12 april 2018.
Yttrande daterad den 14 maj 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 16 maj 2018.
Förslag till beslut på mötet
Henrik Yngvesson (M) lägger fram följande yrkanden från Moderaterna
1. Beredningens beslutspunkt 2: Antal ledamöter i nämnderna ska vara
7 ordinarie och 3 ersättare.
2. Beredningens beslutspunkt 4: 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska arvoderas med 50 %, med rätt till sammanträdesarvode.
3. Beredningens beslutspunkt 5: Kommunstyrelsens presidies fördelning av
ansvar, stryks.
4. Ansvarsområdet mark och exploatering förs över från kultur- och
tillväxtnämnden till kommunstyrelsen.
Matilda Wärenfalk (S), med instämmande av Gunilla Karlsson (C), Anne
Oscarsson (SD), Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Eva Traore Dahlberg
(MP), yrkar på tillägg i beredningens beslutspunkt 3: I övriga nämnder och
kommunens bolag ska finnas en vice ordförande som ska komma från
oppositionen.
Gunilla Karlsson (C) yrkar på avslag till moderaternas yrkanden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-06-05

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till beredningens förslag.
Eva Traore Dahlberg (MP) yrkar bifall till moderaternas yrkanden 1 och 2.
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att han kommer att lägga fram yrkandena var för sig
med bifall mot avslag.
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår (M):s
yrkande 1 och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkande 1.
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår (M):s
yrkande 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkande 2.
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår (M):s
yrkande 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkande 3.
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de bifaller eller avslår (M):s
yrkande 4 och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkande 4.
Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Matilda
Wärenfalks (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
tilläggsyrkandet.
Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår kommunledningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Yttrandet godkänns.
2. Tillägg görs i beredningens beslutspunkt 3: I övriga nämnder och
kommunens bolag ska finnas en vice ordförande som ska komma från
oppositionen.
Reservation
Eva Folkesdotter Paradis (M), Ulrik Brandén (M), Agneta Stjärnlöf (M) och
Henrik Yngvesson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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§ 124

2018-06-05

Dnr 2018/000660 041

Tilläggsäskande i investeringsbudget 2018 för barnoch ungdomsverksamheten
Sammanfattning av ärendet
Efter budgetbeslutet i november 2017 har nya behov av investeringsmedel
framkommit inom barn- och ungdomsverksamheten. I de diskussioner som
föregick budget 2018 var verksamheten mycket restriktiv i sina
investeringsönskemål med hänsyn till andra behov inom kommunen.
De tilldelade medlen kommer dock inte att täcka de behov av åtgärder som
behövs under 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, daterad den 29 mars 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 29 mars 2018.
Kommunstyrelsens § 107/2018 (återremiss).
Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 14 maj 2018.
Förslag till beslut på mötet
Agneta Stjärnlöf (M) med instämmande av Gunilla Karlsson (C) och Eva
Folkesdotter Paradis (M), yrkar att 500 000 kronor för övriga investeringar
stryks och barn- och ungdomsverksamheten tillförs 1 500 000 kronor i
investeringsbudgeten 2018.
Mattias Nilsson (S), Matilda Wärenfalk (S) och Elisabeth Cima Kvarneke
(V) yrkar bifall till utskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Agneta Stjärnlöfs yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkande.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för Agneta Stjärnlöfs yrkande.
Nej-röst för barn och ungdomsutskottets förslag.
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Omröstningsresultat
Ja

Nej

Eva Folkesdotter Paradis (M)
Ulrik Brandén (M)
Agneta Stjärnlöf (M)
Gunilla Karlsson (C)
Monika Löfvin Rosén (C)
Anne Oscarsson (SD)
Henrik Yngvesson (M)

Eva Traore Dahlberg (MP)
Matilda Wärenfalk (S)
Bength Andersson (S)
Mattias Nilsson (S)
Kristina Sjöström (S)
Elisabeth Cima Kvarneke (V)

7 ja-röster och 6 nej-röster.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Barn- och ungdomsverksamheten tillförs 1 500 000 kronor i
investeringsbudgeten 2018.
Reservation
Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Mattias Nilsson (S), Kristina
Sjöström (S), Elisabeth Cima Kvarneke (V) reserverar sig mot beslutet.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2018-06-05

Dnr 2018/000797 106

Bildande av Kommunförbundet Kalmar län
Sammanfattning av ärendet
Kommunerna i länet avser att bilda ett kommunförbund under namnet
Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk person.
Beslutsunderlag
Kommunförbund Kalmar län, underlag och förslag, daterad den 11 oktober
2016.
Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.
Regionförbundets beslutsunderlag, daterat den 8 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 9 maj 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 16 maj 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Mörbylånga kommun godkänner förslaget att bilda Kommunförbundet
Kalmar län.
2. Mörbylånga kommun går med som medlem i Kommunförbundet Kalmar
län.
3. Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län, tillstyrks.
4. Utse Henrik Yngvesson (M) som kommunens ombud och Anna-Kajsa
Arnesson (C) som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och nominerar Henrik Yngvesson (M) som styrelseledamot och
Anna-Kajsa Arnesson (C) som personlig ersättare för tiden fram till det
första förbundsmötet i den nya mandatperioden 2019 – 2022.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2018-06-05

Dnr 2018/000666 042

Samordningsförbundet - Årsredovisning 2017 och
revisionsberättelse för år 2017, samt ansvarsfrihet
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för
2017 till Mörbylånga kommun för godkännande och för beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017.
Revisionsberättelse 2017.
Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 16 maj 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Kalmar län godkänns
och styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2018-06-05

Dnr 2018/000625 042

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning 2017
samt ansvarsfrihet
Sammanfattning av ärendet
Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2017
till Mörbylånga kommun för godkännande och för beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017.
Granskningsrapport 2017.
Revisionsberättelse 2017.
Tjänsteskrivelse daterad den 24 april 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 16 maj 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Årsredovisning 2017 för Kalmarsunds Gymnasieförbund godkänns och
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
_____

Expedieras till:
kommunfullmäktige

Justerandes sign
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2018-06-05

Dnr 2018/000812 042

Delårsrapport 1
Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av måluppfyllelsen och kommunens ekonomi ska enligt
styrmodellen göras tre gånger om året. Uppföljningen efter april är första
uppföljningen och syftar till att kommunstyrelsen ska kunna vidta åtgärder
där behov finns.
Åsa Bejvall, ekonomichef föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2018.
Delårsrapport 1.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Delårsrapport 1, godkänns. Utifrån lämnad rapport finns ingen anledning
att vidta åtgärder med anledning av måluppfyllelse eller ekonomisk
uppföljning.
_____
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Ändring av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll från och med den 1 juli 2018
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll har tagits
fram av Räddningstjänsten Öland.
Beslutsunderlag
Förslag till ny taxa.
Cirkulär 18:11 från SKL.
Räddningschefens skrivelse den 18 april 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 23 maj 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 16 maj 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslaget till sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll antas.
2. Den nya taxan ska gälla från och med den 1 juli 2018.
_____
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Riktlinje - Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda
Sammanfattning av ärendet
Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och
effektivitet. Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga
sammanträden innebär ett allvarligt hot mot dessa grundläggande principer
och den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas. Detta kan leda till
att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar
av sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor. Det
kan även försvåra rekryteringen av nya politiker.
Med denna bakgrund har Mörbylånga kommun valt att ta fram denna
riktlinje och med hjälp av checklistor och framtagna rutiner vara förberedda
att agera vid en händelse.
Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun fick i februari månad
information från företrädare för SKL. Utifrån denna information lyftes
frågan i samordningsgruppen och i detta forum gavs uppdrag till
kommundirektören att ta fram riktlinjer att använda i vår kommun.
Beslutsunderlag
Protokoll samordningsgruppen daterad den 11 april 2018.
Förslag till riktlinjer daterad den 18 maj 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Riktlinjen hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Mörbylånga
kommun antas.
_____
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