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Kommunstyrelsen

2018-12-04

Plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-12.00, 12.45-14.35

Beslutande

Se närvarolista

Övriga närvarande

Ann Willsund, kommundirektör
Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare
Carl-Fredrik Nelson, Trafikverket, § 253
Peter Sieurin, Trafikverket, § 253
Jonas Everbrand, VD, § 254
David Idermark, verksamhetsområdeschef § 254
Ann-Katrin Ståhl, verksamhetsområdeschef § 276
Louise Kullman, § 276
Anders Andersson, planhandläggare, § 290
Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg, § 291

Justerare

Kristina Sjöström

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga fredagen den 7 december 2018

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 251-292

Ann-Charlott Karlsson
Ordförande

Henrik Yngvesson
Justerare

Kristina Sjöström
TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.
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§ 251

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Kristina Sjöström utses att justera dagens protokoll fredagen den
7 december 2018.
_____
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5(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 252

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

§ 253

2018-12-04

Dnr 2018/000001 105

Meddelanden och information
MBL-information
Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL
§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista.
Uppföljningsblankett daterad den 3 december 2018.
Meddelanden
Rapport enligt sammanställning daterad den 29 oktober 2018.
Väg 136
Carl-Fredrik Nelson och Peter Sieurin, Trafikverket informerade om de olika
etapperna för ombyggnation av väg 136, Färjestaden-Borgholm.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 254

2018-12-04

Dnr 2018/000002 101

Redovisning av uppdrag
Sammanfattning av ärendet
Ann Willsund, kommundirektör gick igenom uppdrag enligt
sammanställning. Jonas Everbrand, VD visade skiss på Alungårdens
lokaliteter.
David Idermark, verksamhetsområdeschef informerade om utökning med
årskurs 7 i Färjestaden höstterminen 2019.
Beslutsunderlag
Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen, daterad den
20 november 2018. (Dnr 2018/000002-101)
Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige, daterad den
19 november 2018. (Dnr 2018/000151-101)
Rapport om ny sluttid till den 1 april 2021, för uppdrag att se över parkering
och trafiksituationen vid förskolan i Algutsrum.
Rapport om ny sluttid till den 31 december 2024, för uppdrag om
hastighetsöversyn på vägen.
Redovisning av verkställt uppdrag - Anvisningsskylt till servicehus
Äppelvägen.
Kommundirektörens återrapportering av diverse uppdrag daterad den
2 december 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag
och verkställda beslut.
_____
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 12.00-12.45
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 255

2018-12-04

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 3 december 2018.
Kontrollrapport - Budget, strategisk plan, daterad den 18 juni 2018.
Kontrollrapport - Informationssäkerhet - Klassning av verksamhetssystem,
daterad den 5 november 2018.
Kontrollrapport - Investeringsbudget - Uppföljning och återrapport av
aktuella investeringar, daterad den 19 november 2018.
Kontrollrapport - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Anmälan av tillbud och
olycksfall i KIA, daterad den 20 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av kontrollrapporten för internkontroll.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 256

2018-12-04

Dnr 2018/001506 854

Ansökan om stöd till Grannsamverkan
Sammanfattning av ärendet
Organisationen samverkan mot brott (SAMBO) söker ekonomiskt stöd för
fortsatt utveckling och arbete
Beslutsunderlag
Bidragsansökan, inkom den 18 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja samverkan mot brott (SAMBO), stöd om 10 000 kronor för åren
2019-2020 som tas ur kommunstyrelsens budget.
_____

Expedieras till:
Folkhälsosamordnaren
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 257

2018-12-04

Dnr 2018/001505 854

Anhållan om fortsatt stöd till Stiftelsen Capellagården
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Capellagården har riktat en anhållan till kommunstyrelsen om ett
fortsatt ekonomiskt stöd.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Stiftelsen Capellagården, daterad den 17 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 31 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Stiftelsen Capellagården beviljas 300 000 kronor i verksamhetsbidrag för
år 2019.
_____

Expedieras till:
Stiftelsen Capellagården, Vickleby Bygata 25, 386 93 Färjestaden
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 258

2018-12-04

Dnr 2018/001366 007

Revisionsrapport - Granskning av kvaliteten i arbetet
med intern kontroll
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Mörbylånga kommun har granskat kvaliteten i arbetet med
intern kontroll. De anser att det saknas systematiska och dokumenterade
väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten. De anser också att det inte
sker någon samlad utvärdering av kommunens system för den interna
kontrollen enligt reglementet. Kunskapen och medvetenheten om intern
kontroll behöver också höjas i organisationen och inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Granskning av kvaliteten i arbetet med intern kontroll”.
Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
_____

Expedieras till:
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 259

2018-12-04

Dnr 2018/001483 003

Riktlinjer för intern kontroll
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Till
reglementet behöver riktlinjer utfärdas för att konkretisera arbetet med
riskanalys och intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att säkerställa att
de av fullmäktige fastställda målen uppnås. Intern kontroll är därmed ett
verktyg av väsentlig betydelse och omfattar alla system, rutiner och
processer. En riskanalys behöver göras för att inrikta arbetet på de system,
rutiner och processer där risken för väsentliga fel är som störst och där
konsekvensen blir allvarlig.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för intern kontroll daterad den 8 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för intern kontroll, antas.
_____

Expedieras till:
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kultur och tillväxtnämnden
Mörbylånga Bostads AB
Mörbylånga Fastighets AB
Ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Dnr

2018-10-08

2018/001483-003

Beslutande

Beteckning

Kommunstyrelsen § 259
2018-12-04
Giltighetstid

Aktualitetsprövning/revidering senast

2018-12-04

2022

Dokumentkategori

Dokumentkoppling

Riktlinjer för internkontroll

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-10-08

2018/001483-003
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Inledning
En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att
kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern
kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att
säkerställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt.
Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen
som övrig personal samverkar. Utifrån en samlad riskbild ska nämnder och
bolagsstyrelser varje år besluta om de processer och rutiner som särskilt ska
granskas, för att se om de fungerar på ett tillfredsställande sätt. Intern
kontroll är en del i kommunens kvalitetsarbete som kontrollerar att
verksamheten bedrivs så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.
En god intern kontroll ska tillse att;



Kommunen har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet vilket
bland annat innebär att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalité
samt att säkerhetsställa att fattade beslut verkställs och följs upp i
förhållande till kommunens mål.



Kommunen har tillförlitlig finansiell rapportering och information om
kommunens verksamheter vilket innebär att nämnder och
verksamhetsansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper.
Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av
kommunens prestationer avseende kvantitet och kvalitet samt övrig
relevant information om kommunens verksamhet och
resursandvändning.



Kommunen har efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

Dessa riktlinjer är upprättade med utgångspunkt i det av kommunfullmäktige
beslutade reglementet för intern kontroll 2016-05-24. Där framgår att
kommunstyrelsen ska upprätta föreskrifter och anvisningar som gäller för
nämnder och kommunens bolag.
Riskanalys
Mörbylånga kommun hanterar olika risker och för att hantera dessa ska
nämnderna systematiskt arbeta med riskanalyser. Ett systematiskt arbetssätt
med riskanalyser ska öka riskmedvetenheten i kommunens verksamheter.
Nämnderna ska som grund för sin styrning anta en riskanalys och därtill
ansvara för att årligen utvärdera den. Om nämndens verksamhet eller andra
omständigheter utvecklas så att riskbilden förändras ska en ny riskanalys
genomföras.
Riskanalys är en självskattning och för att få ett så rättvisande resultat som
möjligt är det en fördel om fler kompetenser samverkar. Riskanalysen
innehåller fem riskkategorier.
Med utgångspunkt från nedanstående riskkategorier och Mörbylånga
kommuns processer ska nämnderna göra en riskanalys. Risker kan inte alltid
förhindras men det måste finnas en rimlig beredskap för hur de ska hanteras.
Risker som identifieras och bedöms för processer som finns i alla nämnder
(såsom stödprocesser och ledningsprocesser) är obligatoriska risker för
samtliga nämnder.
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Till varje risk kopplas en eller flera kontrollmoment som säkerhetsställer att
kontroller utförs och dokumenteras i tillräcklig omfattning inom varje
nämnd. Vid behov kan nämnderna komplettera med ytterligare specifika
risker/kontrollmoment utöver de risker/kontrollmoment som identifierats
gemensamt.
Riskkategorier
Omvärldsrisk

Omvärldsrisker kan utgöras av större händelser som kan påverka nämndens
verksamhet och mål.
Verksamhetsrisk

Verksamhetsriskerna är de risker som är kopplade till nämndernas mål, det
vill säga vilka risker kan förhindra att nämnden når målen. Det är även
viktigt att beakta de risker som finns att verksamheten inte bedrivs på ett
effektivt sätt.
Legal risk

Legala risker utgörs av riskerna om nämnden inte följer gällande lagstiftning
eller gällande regler i övrigt. Om nämnden inte efterlever gällande lagar och
regler kan det få ekonomiska konsekvenser eller leda till att förtroendet
skadas.
IT-risk

Brister i verksamhetens informationssystem och hantering kan få oönskade
effekter och det är viktigt att definiera de system som har en avgörande
betydelse för verksamheten.
Risk i rapportering

Risken för att räkenskaperna inte är rättvisande eller tillförlitliga i övrigt är
en redovisningsrisk, alternativt bortfall av övrig relevant information vilket
kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder.
Metod för att utföra riskanalys
A. Identifiera riskerna

Identifiera de händelser/situationer som kan få konsekvenser för
verksamheten utifrån respektive process och riskkategori. Fyll i händelser
och skada/påverkan i Mörbylånga kommuns systemstöd för intern kontroll.
B. Bedöm riskerna

Bedöm sannolikheten för att skada/påverkan inträffar samt konsekvensen om
skada/påverkan inträffar. Sannolikheten ska sedan multipliceras med
konsekvensen som ger ett riskvärde.
Sannolikhet
Frågeställning: Hur stor är sannolikheten för att skada/påverkan inträffar?
4 poäng Mycket stor Kan hända varje vecka
3 poäng Stor Kan hända några gånger om året
2 poäng Liten Kan hända med några års mellanrum
1 poäng Mycket liten Kan hända med minst 10 års mellanrum
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Konsekvens
Frågeställning: Vad är konsekvensen om skada/påverkan inträffar?
4 poäng Mycket stor Mycket allvarlig skada eller påverkan
3 poäng Stor Allvarlig skada eller påverkan
2 poäng Liten Begränsad skada eller påverkan
1 poäng Mycket liten Mindre skada eller påverkan

Beslut om åtgärder
Om riskvärdet blir 9 poäng eller högre, eller om konsekvensen bedöms
som 4:a, ska kontrollmoment alltid anges och i de fall risken redan inträffat
vid riskanalysen skall en aktivitet för att åtgärda risken anges.
Riskvärderingen ska utgå från varje process och varje riskkategori var för sig
och inte ställas mot varandra vid värdering av konsekvens.
C. Intern kontrollplan

Som ett resultat av genomförd riskanalys ska nämnden upprätta en intern
kontrollplan och i planen ange de kontrollmoment och aktiviteter som ska
syfta till att upptäcka samt undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i
nämndens verksamheter.
Den interna kontrollplanen med tillhörande riskanalys ska innehålla:


Risk med beskrivning och riskvärdering (Ex. Risk för att arbetsuppgifter
inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt)



Riskkategori (Ex. Verksamhetsrisk)



Ansvarig (Ex Erik Karlsson)



Riskvärde med sannolikhet och konsekvens angivna (Ex, riskvärde 9,
sannolikhet 3, konsekvens 3) samt motivering till angivna värden.



Kontrollmoment/Titel (Ex: Dokumentation av arbetsuppgifter)



Beskrivning/Metod/Frekvens (ex: enhetscheferna ansvarar för att
väsentliga arbetsuppgifter dokumenteras och instruktioner upprättas.
Genomgång och aktualitetskontroll samtliga befintliga rutiner.)
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D. Uppföljning av intern kontroll

All rapportering och rapportuppföljning ska ske med hjälp av Mörbylånga
kommuns systemstöd för intern kontroll.


Nämnden följer upp den interna kontrollen löpande.



I samband med upprättande av nämnds årsrapport för det gångna året
biläggs rapporten om internkontrollen.



Kommunsstyrelsen får senast i maj en uppföljning av förvaltningen med
en samlad bedömning av nämndernas arbete med intern kontroll i de
olika processerna. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på
förbättringar.
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Dnr 2018/001541 252

Köpekontrakt - Sjömannen 5
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga Bostads AB säljer Sjömannen 5 till Mörbylånga kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2018.
Köpekontrakt, daterat den 17 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Köpekontraktet godkänns.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.
_____

Expedieras till:
Mörbylånga Bostads AB
Mark och exploatering
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001542 253

Köpekontrakt - Ventlinge 7:33
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun säljer fastigheten Ventlinge 7:33 till Mörbylånga
Bostads AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2018.
Köpekontrakt, daterat den 17 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Köpekontraktet godkänns.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.
_____

Expedieras till:
Mörbylånga Bostads AB
Mark och exploatering
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001661 250

Samarbetsavtal - Exploatering Grönhögen
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga kommun utför förarbeten samt
ansöker om planändring i Grönhögens samhälle för att genomföra en
samexploatering för bland annat bostäder.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 november 2018.
Samarbetsavtal, daterat den 8 november 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Samarbetsavtalet godkänns.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar samarbetsavtalet.
_____

Expedieras till:
Mörbylånga Bostads AB
Mark och exploatering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2018-12-04

Dnr 2017/000753 253

Överlåtelse samt förlängning av köpekontrakt Björnhovda 25:346 (tidigare del av Björnhovda 25:2) HållBARplats
Sammanfattning av ärendet
Tidigare köpekontrakt tecknat mellan Mörbylånga kommun och Kärnhem
Bostadsproduktion AB förlängs avseende villkor om tillträde samt överlåts
till annan part.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 27 november 2018.
Överenskommelse om förlängning och överlåtelse, daterad den 26 november
2018.
Begäran om överlåtelse av köpekontrakt, erhållen via e-post den
26 november 2018.
Förslag till nybyggnation och tidplan, erhållet via e-post den 20 november
2018.
Underlag för förlängning av köpekontrakt, erhållet via e-post den 8 oktober
2018.
Köpekontrakt, daterat den 8 september 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förlängning samt överlåtelse av Köpekontraktet godkänns.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar överenskommelsen.
_____

Expedieras till:
OBOS Sverige AB, Johan Nilsson, Storgatan 74, 352 46 Växjö
Kärnhem Bostadsproduktion AB, Box 217, 351 05 Växjö
Mark och exploatering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001681 251

Optionsavtal - Del av fastigheten Algutsrum 20:10
Sammanfattning av ärendet
Kalmarsundsfastigheter AB önskar få option för ca 13 800 kvadratmeter på
kommunens fastighet Algutsrum 20:10, Brofästet Färjestaden.
Beslutsunderlag
Optionsavtal, daterat den 22 november 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Optionsavtalet godkänns.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar optionsavtalet.
_____

Expedieras till:
Kalmarsundsfastigheter AB
Mark och exploatering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001634 253

Köpekontrakt - Del av fastigheten Björnhovda 2:135,
APP Properties AB
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 2:135 i Färjestaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 23 november 2018.
Köpekontrakt, daterat den 22 november 2018.
Köpekontrakt med dnr 2018/001635-253, daterat den 9 november 2018.
Förslag till beslut på mötet
Anna-Kajsa Arnesson (C), Kristina Sjöström (S) och Elisabeth Cima
Kvarneke (V) yrkar avslag då kommunen inte kan ta hand om skötseln av en
badplats till. (Ärendet hör ihop med nästa ärende Fröbygårda 1:1).
Ulrik Brandén (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 13.25-13.35.
Förslag till beslut på mötet
Ulrik Brandén (M) yrkar på tillägg att nettovinsten öronmärks för
upprustning av Haga Park.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen bifall mot avslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns.
Ja-röst för bifall till förslaget
Nej-röst för avslag

Omröstningsresultat
Ja
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Ulrik Brandén (M)
Agneta Stjärnlöv (M)

Justerandes sign

Nej
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Monika Löfvin Rosén (C)
Ulf Magnusson (S)

Utdragsbestyrkande

Avstår
Olof Nilsson (SD)
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Jeanette Lindh (KD)
Henrik Yngvesson (M)

5

2018-12-04

Bength Andersson (S)
Mattias Nilsson (S)
Kristina Sjöström (S)
Elisabeth Cima Kvarneke (V)
7

1

Kommunstyrelsens beslut
1. Köpekontraktet avslås, då kommunen inte kan ta hand om skötseln av en
badplats till.
Reservation
Ulrik Brandén (M), Eva Folkesdotter (M), Agneta Stjärnlöv (M) och Henrik
Yngvesson (M) lämnar skriftlig reservation.
_____

Expedieras till:
Anders och Jessica Öman, Södra Esplanaden 7, lgh 1101, 352 35 Växjö
APP Properties AB, Storgatan 18, 352 31 Växjö
Mark och exploatering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation mot beslut i ärende 15 och 16 vid kommunstyrelsens sammanträde den
4 december 2018
På kommunstyrelsens sammanträdesbord i dag den 4 december låg en unik möjlighet att
återförvärva den av kommuninvånare och besökare högt värderade badstranden Haga Park och
samtidigt bereda väg för nya bostäder i Färjestaden. Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut
att avslå de föreslagna affärerna.
Haga Park ansågs under många år tillhöra Sveriges bästa badstränder. Så är det inte längre. Under
många år av bristfällig skötsel har badplatsen chanserat. I takt med förfallet tilltar klagomålen från
besökarna om skräpig strand, avsaknad av toaletter och brist på allmän service. Under den gångna
badsäsongen nådde klagomålen stormstyrka, vilket både kommunen och media kan vittna om.
Haga Park är en fantastisk tillgång för Mörbylånga kommun, som kan skänka rekreation och
angenäma upplevelser inte bara till dess invånare, utan också till besökare. Strandens gräsbevuxna
markyta med många läplatser och den långgrunda strandbotten skapar unika förutsättningar för soloch badstunder. Den jämna vinden, den dominerande vindriktningen och den lämpliga våghöjden
gör dessutom stranden till en av de absolut bästa i Sverige för vind- och kitesurfning. Rätt hanterad
kan Haga Park bli en viktig reseanledning som locka fler turister till Öland och till kommunen.
Anledningen till den nuvarande situationen är att stranden sedan ett antal år är i privat ägo. När
länsstyrelsen sa nej till ägarens planer på exploatering försvann den kommersiella potentialen för
ägaren. Den potential som nu finns kan egentligen bara kommunen – och Öland – räkna hem.
Under vårt majoritetsstyre har dialog förts med ägaren om ett återköp vid flera tillfällen. Nu har
äntligen förhandlingarna burit frukt med resultatet att Haga Park kan köpas tillbaka till samma
kostnad som ägaren har haft för stranden, samtidigt som ägaren förvärvar ett större stycke
kommunal mark längs Åkervägen i Färjestaden för att där uppföra nya bostäder. Detta är en vinst i
flera bemärkelser; Färjestaden behöver flera bostäder för att möta efterfrågan och flera bostäder
bidrar till tillväxt i kommunen. Samtidigt kan vi återfå Haga Park och utveckla badstranden till att bli
ett attraktivt besöksmål för såväl kommuninvånarna som tillresta. Det tjänar både kommunen och
näringslivet på.
Öland kallas, som bekant, för solen och vindarnas ö. Våra fantastiska badstränder har starkt bidragit
till detta epitet och Haga Park i synnerhet. Men stränderna är inte en tillgång om de inte vårdas och
utvecklas. Att säga nej till denna unika möjlighet rimmar illa med ambitionen att ha badstränder i
toppklass och att vilja öka södra Ölands attraktivitet som besöksmål. Det kommer i förlängningen att
slå mot näringslivet och den kommunala ekonomin.

Moderaterna i kommunstyrelsen
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Dnr 2018/001635 253

Köpekontrakt - Del av fastigheten Fröbygårda 1:1,
Anders och Jessica Öman
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun köper del av Fröbygårda 1:1.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018.
Köpekontrakt, daterat den 9 november 2018.
Köpekontrakt med dnr 2018/001634, daterat den 22 november 2018.
Förslag till beslut på mötet
Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar avslag då kommunen inte kan ta hand om
skötseln av en badplats till.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Anna-Kajsa Arnessons
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå köpekontraktet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Köpekontraktet avslås, då kommunen inte kan ta hand om skötseln av en
badplats till.
Reservation
Ulrik Brandén (M), Eva Folkesdotter (M), Agneta Stjärnlöv (M) och Henrik
Yngvesson (M) lämnar skriftlig reservation.
_____

Expedieras till:
Anders och Jessica Öman, Södra Esplanaden 7, lgh 1101, 352 35 Växjö
APP Properties AB, Storgatan 18, 352 31 Växjö
Mark och exploatering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Reservation mot beslut i ärende 15 och 16 vid kommunstyrelsens sammanträde den
4 december 2018
På kommunstyrelsens sammanträdesbord i dag den 4 december låg en unik möjlighet att
återförvärva den av kommuninvånare och besökare högt värderade badstranden Haga Park och
samtidigt bereda väg för nya bostäder i Färjestaden. Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens beslut
att avslå de föreslagna affärerna.
Haga Park ansågs under många år tillhöra Sveriges bästa badstränder. Så är det inte längre. Under
många år av bristfällig skötsel har badplatsen chanserat. I takt med förfallet tilltar klagomålen från
besökarna om skräpig strand, avsaknad av toaletter och brist på allmän service. Under den gångna
badsäsongen nådde klagomålen stormstyrka, vilket både kommunen och media kan vittna om.
Haga Park är en fantastisk tillgång för Mörbylånga kommun, som kan skänka rekreation och
angenäma upplevelser inte bara till dess invånare, utan också till besökare. Strandens gräsbevuxna
markyta med många läplatser och den långgrunda strandbotten skapar unika förutsättningar för soloch badstunder. Den jämna vinden, den dominerande vindriktningen och den lämpliga våghöjden
gör dessutom stranden till en av de absolut bästa i Sverige för vind- och kitesurfning. Rätt hanterad
kan Haga Park bli en viktig reseanledning som locka fler turister till Öland och till kommunen.
Anledningen till den nuvarande situationen är att stranden sedan ett antal år är i privat ägo. När
länsstyrelsen sa nej till ägarens planer på exploatering försvann den kommersiella potentialen för
ägaren. Den potential som nu finns kan egentligen bara kommunen – och Öland – räkna hem.
Under vårt majoritetsstyre har dialog förts med ägaren om ett återköp vid flera tillfällen. Nu har
äntligen förhandlingarna burit frukt med resultatet att Haga Park kan köpas tillbaka till samma
kostnad som ägaren har haft för stranden, samtidigt som ägaren förvärvar ett större stycke
kommunal mark längs Åkervägen i Färjestaden för att där uppföra nya bostäder. Detta är en vinst i
flera bemärkelser; Färjestaden behöver flera bostäder för att möta efterfrågan och flera bostäder
bidrar till tillväxt i kommunen. Samtidigt kan vi återfå Haga Park och utveckla badstranden till att bli
ett attraktivt besöksmål för såväl kommuninvånarna som tillresta. Det tjänar både kommunen och
näringslivet på.
Öland kallas, som bekant, för solen och vindarnas ö. Våra fantastiska badstränder har starkt bidragit
till detta epitet och Haga Park i synnerhet. Men stränderna är inte en tillgång om de inte vårdas och
utvecklas. Att säga nej till denna unika möjlighet rimmar illa med ambitionen att ha badstränder i
toppklass och att vilja öka södra Ölands attraktivitet som besöksmål. Det kommer i förlängningen att
slå mot näringslivet och den kommunala ekonomin.
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Dnr 2018/001662 214

Ansökan om revidering av detaljplaner i samband med
nya vägplaner längs med väg 136 och väg 951
(Storgatan)
Sammanfattning av ärendet
I samband med att Trafikverket upprättar nya vägplaner längs statliga
vägarna 136 samt 951, ska kommunen revidera/upphäva delar av de
detaljplaner som påverkas av vägplanerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 november 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansöka om revidering av detaljplaner i samband med nya vägplaner
längs med väg 136 och väg 951 (Storgatan).
_____

Expedieras till:
Miljö och byggnadsförvaltningen
Mark och exploatering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 268

2018-12-04

Dnr 2018/001663 214

Yttrande över samrådshandling gällande reviderat
planprogram för sockerbruksområdet och Mörbylånga
hamn
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommuns plan- och byggverksamhet har översänt en samrådsinbjudan gällande revidering av planprogram för Sockerbruksområdet och
Mörbylånga hamn. Kommunstyrelsen ska ge sitt yttrande på utskickad
samrådshandling.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till yttrande, daterad den 5 november 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 november 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Förslag till beslut på mötet
Ulrik Brandén (M) yrkar att yttrandet över samrådshandlingen återremitteras
och att kommunstyrelsen hemställer hos miljö- och byggnadsnämnden att
åter öppna planprogrammet för nytt samråd angående de tillkommande
kvarteren/fastigheterna.
Motivering

Då miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att inkorporera Matrosen i
planprogrammet måste samrådet på nytt öppnas rörande denna fastighet. I
förslaget till yttrande från kommunstyrelsen föreslås därtill att busstationen
ska omfattas av planprogrammet, vilket tillika innebär behov av nytt
samrådsförfarande.
Beslutsgång
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet över samrådshandlingen återremitteras där kommunstyrelsen
hemställer hos miljö- och byggnadsnämnden att åter öppna planprogrammet
för nytt samråd angående de tillkommande kvarteren/fastigheterna, enligt
motivering.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckning
Socialdemokratrena och Centerpartiet har nyttjat möjligheten att lämna ett
yttrande till Miljö- och byggnadsnämnden på planprogrammet för
Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn. Vi stödjer förslaget till yttrande
i alla de delar där våra egna yttranden inte har andra förslag/synpunkter.
_____

Expedieras till:
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001482 003

Riktlinjer för anläggningsredovisning
Sammanfattning av ärendet
För kommunen är det av betydelse om ett inköp bokförs som driftkostnad
eller som investeringsutgift. För att tydliggöra vad som ska bokföras som
driftkostnad och vad som är investeringsutgift har dessa riktlinjer tagits fram.
Av riktlinjerna framgår också i de fall investeringsutgiften behöver delas upp
i flera olika komponenter vilka komponenter som gäller Mörbylånga
kommun.
Åsa Bejvall, ekonomichef föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för anläggningsredovisning, daterad den 13 november 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjer för anläggningsredovisning antas.
_____

Expedieras till:
Ekonomiavdelningen
Teknisk affärsverksamhet
Fastighetsverksamheten
Mörbylånga Bostads AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1. Definition av anläggningstillgång
För kommunen är det av betydelse om ett inköp bokförs som driftkostnad
eller investeringsutgift. En driftkostnad påverkar årets resultat negativt med
motsvarande inköpsbelopp, medan en investering bokförs som en tillgång
och kostnadsförs årligen med ett delbelopp (avskrivning) tills tillgången
saknar värde.
Lagstiftning och rekommendationer klargör centrala begrepp och principer.
Denna anvisning bygger på nedanstående regelverk, men inkluderar även
förtydliganden anpassade till Mörbylånga kommun.
Bestämmelser om redovisning, värdering och avskrivning av
anläggningstillgångar återfinns i den kommunala redovisningslagens kapitel
6 och 7. Dessutom finns ett antal normgivande rekommendationer i ämnet
utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR); Nr 11 Materiella
anläggningstillgångar, Nr 12 Redovisning av immateriella tillgångar, Nr 13
Redovisning av hyra/leasingavtal och Nr 19 Nedskrivningar. Därutöver finns
en idéskrift utgiven av RKR; Avskrivningar - avgränsning, värdering och
nyttjandeperioder för immateriella och materiella anläggningstillgångar och
Sveriges Kommuner och Landstings skrifter om komponentredovisning.
Från 2018 tillämpar kommunen komponentavskrivning för
anläggningstillgångar.
1.1 Materiella anläggningstillgångar
1.1.1 Vad är materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar indelas i; ”Mark, byggnader och tekniska
anläggningar”, ”Maskiner och inventarier” och ”Övriga materiella
anläggningstillgångar”. Inom ”Mark, byggnader och tekniska anläggningar”
avses anläggningar (investeringar) för exempelvis fastigheter, byggnader,
gator och vägar.
Möblering av ”hela” rum som uppfyller kriterierna för anläggning är en
investering, som exempelvis klassrum, samlingsrum, fikarum,
sammanträdesrum, kontorsrum, och redovisas inom ”Maskiner och
inventarier”.
1.1.2 Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att en anläggning ska klassas
som materiell anläggningstillgång

För att anskaffningen ska klassas som materiell anläggningstillgång (investering) ska nedanstående kriterier vara uppfyllda:


Ett värde på minst ett prisbasbelopp (2018: 45 500 kr) exklusive moms



En fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav



En livslängd om minst 3 år



Kommunen ska ha kontroll över tillgången



Det ska vara sannolikt att den medför framtida ekonomiska fördelar eller
servicepotential.
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Med framtida ekonomiska fördelar menas att en tillgångs kapacitet ska,
ensam eller i kombination med andra tillgångar, bidra direkt eller
indirekt till att skapa intäkter eller kostnadsbesparingar.



Med servicepotential menas att en tillgångs kapacitet ska, ensam eller i
kombination med andra tillgångar, bidra direkt eller indirekt till att de
mål som fastlagts uppnås.

Väsentliga underhållsåtgärder och byten av komponenter ska redovisas som
anläggningstillgång. Vid byte av komponenter ska säkerställas att
komponenter är fullt avskrivna alternativt utrangerade innan tillkommande
utgifter aktiveras.
Vid anskaffningar av inventarier som har ett naturligt samband eller som kan
anses ingå som ett led i en större inventarieinvestering, bör bedömningen av
vad som ska räknas som inventarier av mindre värde göras utifrån
inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Det kan ofta vara svårt att
bedöma om det föreligger ett naturligt samband eller ej. Vid tveksamheter
bör den metod som ger den mest rättvisande bilden tillämpas i enlighet med
konsekvensprincipen och samråd ske med ekonomiavdelningen.
1.1.4 Inköp av konst

Vid inköp av konst ska detta anmälas till ekonomiavdelningen enligt särskild
rutin, eftersom konst har oändlig nyttjandeperiod. Detta gäller även om konst
köps in vid till exempel nybyggnation av fastighet, parker eller
cirkulationsplatser.
1.1.5 Vad räknas inte som materiella anläggningstillgångar

Utgifter för löpande underhåll och reparationer, så kallat förebyggande
underhåll, som syftar till att vidmakthålla tillgångens egenskaper ska
redovisas som kostnad när de uppkommer och inte som en
anläggningstillgång. Exempelvis upprätthålla standard och avhjälpa fel så
byggnader, gator och vägar ska vara i fortsatt driftsdugligt skick som innebär
att ”förlänga” komponentens livslängd kostnadsförs löpande. Även något
större insatser kan kostnadsföras om de bedöms utgöra en relativt liten del av
komponentvärdet som inte motiverar att man aktiverar och förlänger den
period under vilken komponenten skrivs av.
Kostnader för inventarier som har en begränsad varaktighet (max 3 år) eller
är av mindre/ringa värde (mindre än ett prisbasbelopp) räknas som
förbrukningsinventarier. Förbrukningsinventarier bokförs direkt som en
driftkostnad.
1.2 Immateriella anläggningstillgångar
1.2.1 Vad är immateriella anläggningstillgångar

Med en immateriell tillgång avses en tillgång utan fysisk form, exempelvis
nyttjanderätt, programvaror, licenser, egenutvecklade IT-system.
1.2.2 Vilka kriterier måste vara uppfyllda för att en anläggning ska klassas
som immateriell anläggningstillgång

För att anskaffningen ska klassas som immateriell anläggningstillgång
(investering) ska nedanstående kriterier vara uppfyllda:


Ett värde på minst 1 000 000 kr exklusive moms
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En livslängd om minst 3 år



Förväntas ge upphov till framtida ekonomiska fördelar, antingen i form
av intäkter eller som kostnadsbesparingar



Är en resurs över vilken kommunen har kontroll vilket innebär förmåga
att säkerställa att framtida ekonomiska fördelar kommer kommunen till
del och att andras förmåga att få del av dessa fördelar kan begränsas.



Har uppkommit till följd av inträffade händelser.

1.2.3 Vad räknas inte som immateriella anläggningstillgångar

En utgift som enbart ger upphov till ökad servicepotential inte skall
redovisas som en immateriell tillgång.
1.3 Leasing och hyresavtal
Leasingavtal och hyresavtal klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om
det innebär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker som
förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från
leasinggivaren till leasingtagaren (kommunen). Om ett leasingavtal skall
betraktas som finansiellt eller operationellt beror på avtalets ekonomiska
innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form. Nedan följer några exempel
på situationer som normalt leder till att leasingavtalet klassas som finansiellt.


Äganderätten till tillgången överförs till leasingtagaren när leasingavtalet
löpt ut.



Leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska
livslängd även om äganderätten inte övergår,

Exempel på andra situationer som enskilt eller tillsammans tyder på att ett
finansiellt leasingavtal föreligger


Om leasingtagaren enligt avtalet kan säga upp avtalet i förtid får
leasingtagaren bära de förluster leasinggivaren åsamkas på grund av
uppsägningen.



Leasingtagaren har möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift som är
väsentligt lägre än en marknadsmässig avgift.

Leasingtagaren skall redovisa objekt som innehas enligt ett finansiellt
leasingavtal som anläggningstillgång i balansräkningen. Ett finansiellt
leasingavtal resulterar i både avskrivningar och räntekostnader som under
varje period redovisas i resultaträkningen. Tillgången skall skrivas av enligt
samma princip som gäller för andra tillgångar av samma slag.
Ett leasingavtal med en avtalstid om högst tre år får redovisas som ett
operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett
finansiellt avtal. Ett leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt är
operationellt. Leasingavgiften för operationella leasingavtal (exklusive
avgifter för service, försäkring och underhåll) fördelas linjärt över
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre återspeglar
användarens ekonomiska nytta över tiden. Detta gäller även om
betalningarna fördelas på annat sätt.
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2. Anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde är det belopp, som betalas eller det verkliga värdet för
annan ersättning, som lämnas vid inköp av tillgång eller vid uppförande.
Anskaffningsvärdet för en materiell anläggningstillgång utgörs av inköpspris
och kostnader för att få tillgången på plats och i skick för att utnyttjas för sitt
ändamål.
Till anskaffningsvärdet hör också beräknade utgifter för nedmontering och
bortforsling av tillgången och återställande av plats där tillgången varit
installerad eller uppförd till den del de beräknade kostnaderna uppfyller
kriterierna för när en avsättning ska redovisas i balansräkningen.
Anskaffningsvärdet för eventuellt egentillverkade materiella
anläggningstillgångar beräknas på samma sätt som för förvärvade tillgångar.
2.1 Exempel på vad som förutom inköpspriset ska ingå i anskaffningsvärdet

Exempel på vad som förutom inköpspriset ska ingå i anskaffningsvärdet för
en materiell anläggningstillgång kan nämnas utgifter för


iordningställande av plats eller område för installation,



leverans och hantering,



installation,



konsulttjänster såsom arkitekt-, ingenjör- och juristtjänster,



lagfart



utgifterna för projekteringskostnader och upprättande av detaljplan



nedmontering och bortforsling av tillgången, liksom återställande av
plats, till den del sådana kostnader uppfyller kriterierna för en avsättning
och ska tas upp i balansräkningen.

Ovanstående är att betrakta som en generell vägledning och bedömning
måste alltid göras från fall till fall utifrån huvudkriteriet att de ska vara direkt
hänförbara till att bringa tillgången på plats och i skick för att nyttjas i
enlighet med syftet för anskaffningen.
2.2 Exempel på vad som inte ska ingå i anskaffningsvärdet

Exempel på vad som inte ska ingå i anskaffningsvärdet för en materiell
anläggningstillgång kan nämnas


administrationskostnader och andra allmänna omkostnader om de inte är
direkt hänförbara till anskaffningen



utgifter för provkörning och intrimning



andra löpande driftsförluster som uppstår i ett inledningsskede innan
anläggningen når planerad driftsnivå



studieresor och dylikt i utbildningssyfte



dubbelhyra, provisoriekostnader, flyttkostnader, tillfällig skyltning,
”första spadtaget”, invigningskostnader
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utgift för ”förkastade alternativ” – om utgiften inte direkt avser det
alternativ som har ett omedelbart samband med och betydelse för den
anskaffade tillgången

3. Gränsdragning anläggning kontra underhåll
Långtidsplanerat underhåll räknas som sådana åtgärder som ingår i
underhållsplaner och ska motsvara utbyte av komponenter. Avhjälpandet av
akuta fel eller reparationer utgör fortsatt driftkostnader.
För att en åtgärd ska ses som en reinvestering och därmed
komponentavskrivas ska åtgärden omfatta en betydande del och/eller vara
avgörande för funktionen eller betinga ett betydande värde.
4. Komponentavskrivning
Syftet med komponentavskrivning är att få en mer rättvisande
kostnadsredovisning. Detta dels beroende på att underhållsutgifter som är
betydande och har lång nyttjandeperiod aktiveras i balansräkningen och
skrivs av, dels eftersom avskrivningarna baseras på respektive komponents
nyttjandeperiod istället för tillgångens nyttjandeperiod som helhet. Det
bokförda värdet på tillgången blir mer relevant då väsentliga
underhållsåtgärder och byten av komponenter redovisas som tillgång istället
för som kostnad. I förlängningen innebär detta att med en
komponentredovisningsmodell kan en mer rationell planering av
underhållsinsatser göras utifrån ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv.
4.1 Vilka anläggningar ska delas in i komponenter?

Kommunen har flera olika typer av materiella anläggningstillgångar där
komponentavskrivning ska tillämpas. Komponentavskrivning ska inte med
automatik tillämpas för alla typer av anläggningstillgångar. Grundprincipen
är att om det förväntas väsentliga skillnader i förbrukning av en materiell
anläggningstillgångs betydande komponenter, ska tillgången delas upp i
komponenter och respektive komponent ska skrivas av separat. Ett vanligt
exempel på materiell anläggningstillgångar där viktiga komponenter kan
behöva särskiljas är byggnader, infrastruktur (gator, vägar, parker,
lekplatser) och tekniska anläggningar.
Komponentavskrivning innebär att en tillgång delas in i ett antal
komponenter som sedan skrivs av var för sig utifrån den enskilda
komponentens förväntade nyttjandeperiod. I och med detta så avspeglas hur
tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas.
4.2 Indelning i komponenter och nyttjandeperioder

Avskrivningar används i redovisningen för att fördela utgiften för en tillgång
över tillgångens nyttjandeperiod, vilket innebär att utgiften för
anläggningstillgången fördelas (periodiseras) över dess användningstid.
Motivet är att ge en rättvisande bild av kommunens förbrukning för
respektive redovisningsperiod. Avskrivningskostnaderna ska spegla den
faktiska resursförbrukningen.
Eftersom tanken är att en komponent ska skrivas av över nyttjandeperioden
och vara avskriven när byte av komponent sker, har komponenternas
nyttjandeperioder (avskrivningstider) bland annat fastställts utifrån de
bedömningar som gjorts i underhållsplanerna.
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För tillgångar som inte minskar i värde görs ingen avskrivning till exempel
mark och, i de flesta fall, konstverk.
Nyttjandeperioden (avskrivningstiden) kan variera från anläggning till
anläggning. Framtagen indelning i olika typer av anläggningar, komponenter
och nyttjandeperioder är baserat på bland annat underhållsplaner och
erfarenheter om hållbarhet.
För indelning i komponenter och nyttjandeperioder, se bilaga 1
4.2.1 Vid upphandling

Vid upphandlingstillfället ska av leverantören krävas ekonomisk
slutredovisning av projektet och ingående kostnader ska delas upp i
komponenter enligt beställarens riktlinjer för komponentindelning.
4.2.2 Ändrad bedömning av nyttjandeperiod

Om det efter det att objektet tagits i bruk visar sig att en komponents
nyttjandeperiod avviker från det som tidigare antagits ska nyttjandeperioden
ändras. Detta kan till exempel bero på nya lagregler eller införande av ny
teknik som kommer kräva att utbyte måste ske tidigare än beräknat. Ett annat
exempel kan vara att slitaget på komponenten är mindre än beräknat och
därmed kan komponenten användas under en längre tid. Om en bedömning
görs att nyttjandeperioden ska ändras på en komponent ska ansvarig lämna
in ett underlag till ekonomiavdelningen där motiv för förändringen ska
framgå.
4.3 Anläggningar som innehåller mark
För alla anläggningstillgångar som innehåller mark ska detta värde anges
särskilt och ingen avskrivning ska göras av markvärdet.
4.4 Aktivering av anläggning – när anläggningen är klar att
användas
När anläggningen är klar att användas ska denna också samtidigt aktiveras,
vilket innebär att då börjar avskrivningskostnader bokföras i
resultatredovisningen. Vid aktivering ska alltid en individuell bedömning
ske om särskilda anpassningar behöver göras utifrån föreslagna antal
komponenter och riktvärden för nyttjandeperioder.
Projektledare/inköpsansvarig är ansvarig för att bedömning görs för
respektive anläggning.
Investeringarna ska löpande aktiveras vid färdigställande,
projektledaren informerar ekonomiavdelningen om vilka projekt som
är färdiga månadsvis.
4.5 Ersättning/utbyte av komponent
När en komponent ersätts så betraktas detta som en ersättningsinvestering
och ska då hanteras som en komponent. Observera att vid byte av
komponenter ska rutin följas för att dels beakta eventuellt kvarvarande
restvärde och dels säkerställa att den utbytta komponenten utrangeras.
Den utbytta delen ska utrangeras i redovisningen vilket kan innebära att ett
eventuellt kvarvarande redovisat värde på den komponent som byts ut leder
till en utrangeringskostnad i resultaträkningen (driftsredovisningen).
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I de fall där det inte går att säkerställa om det finns något bokfört värde
(restvärde) kvar för en komponent ska utgångspunkten vara att tidigare
angiven avskrivningstid för komponenten varit korrekt och att det inte finns
något kvarvarande bokfört värde. Detta gäller under förutsättning att det inte
är uppenbart att komponenten inte är ”färdigavskriven” t ex vid nya lagregler
eller införandet av nya tekniker som kräver att utbyte måste ske i förtid.
4.6 Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för materiell anläggningstillgång ska läggas till
anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda och/eller
servicepotential förbättras jämfört med prestandanivån och/eller
servicepotentialen vid anskaffningstillfället.
4.6.1 Anskaffning av helt ny komponent

Vid anskaffning av helt ny komponent, som bedöms som betydande ska
denna aktiveras fullt ut, under förutsättning att den nya komponenten
uppfyller definitionen för tillgång. För byggnader skulle detta exempelvis
kunna vara att det installeras hissar som inte tidigare funnits i en byggnad
och för gator/vägar ny teknisk vägutrustning.
4.6.2 Utbyte av befintlig men tidigare ej särredovisad komponent

Vid utbyte av befintlig men tidigare ej särredovisad komponent finns två
möjliga tillvägagångssätt att bedöma hur stor andel av komponenten som
byts ut. Kontakta ekonomiavdelningen för samråd i frågan.
Ett tillvägagångssätt är att bedöma hur stor andel av komponenten som byts
ut. När det redovisade värdet på den del som byts ut har identifierats så
utrangeras detta belopp och utgiften för den nya delkomponenten aktiveras.
Denna identifiering bygger på en rimlighetsbedömning som kan vara svår att
göra då det kan vara problematiskt att avgöra det redovisade värdet på den
del som byts.
Ett annat tillvägagångssätt är att man gör en bedömning av hur stor del av
utgiften för ett delutbyte av en komponent som har medfört att tillgångens
prestanda och/eller servicepotential förbättrats jämfört med prestandanivån
och/eller servicepotentialen vid anskaffningstillfället. Denna
prestandahöjande del aktiveras. Ett sådant tillvägagångssätt kan vara att
föredra då det bland annat är något enklare att hantera rent administrativt,
exempelvis behöver man inte lokalisera det kvarvarande värdet av den del av
anläggningen som komponenten ersätter.
5. Utrangering
Anläggningstillgångar som byts ut, skrotas eller på annat sätt inte
längre finns eller används i verksamheten ska utrangeras.
Om anläggningen inte är fullt avskriven innebär detta att redovisat värde
leder till en utrangeringskostnad i resultaträkningen (driftsredovisningen).
Denna utrangeringskostnad belastar den verksamhet där anläggningen
tillhör. Se särskild rutin.
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6. Inventering av anläggningar och nedskrivning
Anläggningstillgångarna bör regelbundet bedömas för att avgöra om
nedskrivningsbehov föreligger. Ett nedskrivningsbehov kan uppstå om
tillgången inte används och man har beslutat att avveckla den eller om
tillgången inte längre används till det den var avsedd. Det kan också uppstå
ett nedskrivningsbehov om tillgången skadats och därför minskat i värde
eller servicepotential, det vill säga om den inte längre bidrar till att de mål
som fastlagts uppnås.
6.1 Nedskrivning av anläggningar

För att nedskrivning, eller återföring av nedskrivning, ska vara aktuell görs
en prövning i två steg. Denna prövning sker vid varje rapporttillfälle, det vill
säga vid upprättande av delårsrapport (augusti) och årsredovisning
(december). Först bedöms om det finns indikationer som ger anledning till
en prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs därefter en värdering
som jämförs med redovisat värde.
6.2 Indikationer vid nedskrivning

Vid bedömning av om det föreligger ett nedskrivningsbehov ska minst en av
följande indikationer vara uppfylld:


Tillgången används inte och beslut har fattats om att avveckla tillgången.



Tekniska eller legala förändringar har gjort att tillgången inte längre kan
användas (eller används) för sitt ursprungliga ändamål.



Tillgången har fått fysiska skador som sänker dess värde och årliga
servicepotential.

Överkapacitet som uppstått på grund av att tillgången inte nyttjas i den
utsträckning som förväntats, är inte skäl för nedskrivning, då
servicepotentialen inte påverkas av låg nyttjandegrad.
6.2.1 Exempel på situationer när nedskrivningsprövning kan vara aktuell



Nedläggning av skola



En bro får minskad bärighet och kan inte användas för biltrafik

6.2.2 Exempel på situationer när nedskrivningsprövning inte bör vara aktuell



Badhus med färre besökare än beräknat



Verksamhetsfastighet med högt bokfört värde i förhållande till
marknadsvärde
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Medborgarförslag - Belysning på lekplatserna i
Mörbylånga samhälle
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med en önskan om
belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle. Förslagsställaren ser att
genom denna åtgärd förlänga leksäsongen på lekplatserna och att detta på
sikt leder till hälsosamma och glada barn och vuxna. Vidare nämns LED
belysning med tidsstyrning i förslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 17 januari 2018.
Kommunfullmäktiges beslut daterad den 30 januari 2018.
Kommunstyrelsens beslut, daterat den 4 september 2018. Återremiss.
Tjänsteskrivelse, daterad den 31 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen ges i uppdrag att, på
prov i 1 år, installera 2 stycken solcelldrivna lampor på stora lekplatsen
centralt belägen i Mörbylånga. Finansieringen av belysningen på 73 000
kronor görs på kommunstyrelsens oförutsedda konto.
_____

Expedieras till:
Martina Erman
Teknisk affärsverksamhet
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001437 002

Kommunstyrelsens delegeringsordning 2019
Sammanfattning av ärendet
En ny delegeringsordning för kommunstyrelsen har tagits fram inför den nya
mandatperioden från år 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens delegeringsordning, daterad den 22 november 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens delegeringsordning för 2019, antas.
_____

Expedieras till:
Kommundirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inledande bestämmelser
Delegering och ren verkställighet

Gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet kan
inte dras med någon exakthet. Typiskt för ett beslut är att det finns alternativa lösningar och att den som fattar beslut måste göra vissa överväganden
och bedömningar, medan åtgärder som utgör ren verkställighet normalt inte
ger utrymme för val av olika lösningar. Dock kan även åtgärder som är att
betrakta som ren verkställighet innehålla ett visst mått av bedömningar.
I delegeringsordningen tas inte med ärenden som är ren verkställighet.
Exempel på sådana ärenden är inköp inom fastställda budgetramar där
kostnaden understiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, fortbildning för personalen, beviljande av ledigheter som styrs av lagar eller avtal,
kortare anställningar med en varaktighet på högst tre månader eller så
kallade intermittenta anställningar.
När det gäller begäran om utlämnande av handlingar är det inte ett
delegeringsbeslut när man konstaterar att handlingen kan lämnas ut. Ett
delgeringsbeslut behöver endast fattas när begäran helt eller delvis avslås.
Beslut endast inom ramen för detaljbudget

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive
enhets detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för ett visst projekt.
Delegat får inte fatta beslut som innebär ett överskridande av budget på
enhetsnivå.
Ärenden av principiell betydelse

Om ett ärende är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen
ska beslutet fattas av nämnden. Varje delegat har ansvaret att bedöma om ett
ärende är av sådan karaktär att det ska överlämnas till nämnden för beslut.
Delegaten ansvarar också för att sådana ärenden verkligen överlämnas till
nämnden.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas denna bedömning i ärenden som gäller
myndighetsutövning mot enskilda.
Vidaredelegering

Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen ges kommundirektören rätt att
vidaredelegera beslutanderätt som delegerats till kommundirektören.
En delegats närmaste chef har alltid rätt att fatta beslut i delegatens ställe,
utöver den/de ersättare som anges.
Returnera delegering

Om delegat på grund av jäv eller av annat skäl är förhindrad att fatta beslut
ska ärendet lämnas till närmaste chef för beslut. Om även denne är förhindrad att fatta beslut ska ärendet returneras till delegationsgivaren, vilket
för tjänstemän är kommundirektören. Om även kommundirektören är
förhindrad att fatta beslut ska kommundirektören returnera ärendet till
kommunstyrelsen.
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Chefsnivåer

I förvaltningsorganisationen finns det tre chefsnivåer där verksamhetsområdeschef utgör den översta nivån. Ansvaret omfattar då ett helt
verksamhetsområde som till exempel skolan. Verksamhetschef är en ny
beteckning som avser ett mer specifikt verksamhetsansvar som till exempel
kost. Enhetschef kvarstår sedan tidigare organisation och inbegriper även
rektor och förskolechef.
Ordförandens beslut i brådskande ärenden

Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt kommunstyrelsens
ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till 1:e vice ordföranden eller
vid förfall även för denne till 2:e vice ordförande, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande
inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Rätten att fatta beslut gäller inte i de fall då det finns regler om
delegeringsförbud i speciallagstiftning.
Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:


besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av
delegatens beslut



avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegering ska återrapporteras till delegationsgivaren. När delegation lämnats av kommunstyrelsen direkt ska återrapportering ske till kommunstyrelsen. När delegation lämnats av kommundirektören
ska återrapportering ske till kommundirektören. Beslut som återrapporteras
till kommundirektören anmäls sedan till kommunstyrelsen.
Återrapportering av beslut ska ske på avsedd blankett.
När det gäller typer av beslut där det är orimligt att redovisa varje enskilt
beslut på rapportblanketten kan rapportering ske på annat sätt efter överenskommelse med kommunkansliet.
Fattade beslut får inte bli liggande utan ska löpande rapporteras till kommunkansliet.
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Förkortningar
Delegat

Förkortning

Kommunstyrelsens ordförande

KSo

Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

KSo1

Kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande

KSo2

Delegat
Kommundirektör

Förkortning
KDIR

Verksamhetsområdeschef

VOC

Verksamhetschef

VC

Enhetschef

EC

Datum

Mörbylånga kommun

2018-12-06

Dnr

Sida

2018/001437-002
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Kommunledning
Allmänna ärenden
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

Ersättare

A001

Yttrande om kamerabevakning

Kbl 12 §

KSo

KSo1/KSo2

A002

Ärenden av brådskande art, där
kommunstyrelsens beslut inte kan
inväntas och där inte delegeringsförbud
enligt speciallagstiftning gäller
Kommunstyrelsens representation och
uppvaktningar

KL 6 kap. 39 §

KSo

KSo1/KSo2

KSo

KSo1/KSo2

A004

Yttrande angående antagande av
hemvärnsmän och hävande av
hemvärnskontrakt

HemF 5 §

KSo

KSo1/KSo2

A005

Flaggning på kommunens flaggstänger

KSo

KSo1/KSo2

A006

Vidaredelegering av beslutanderätt

A007

Organisationsstruktur för
kommunstyrelsens förvaltning

KDIR i
samråd med
Ks presidium

A008

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till allmän
förvaltningsdomstol, i ärenden där
beslut ursprungligen fattats på
delegation

KDIR

A009

Avge yttrande till statlig myndighet i
tillsynsärende och som inte är av
principiell betydelse oavsett hur
ärendet har initierats

KDIR

A010

Avge yttranden på remisser som inte är
av principiell betydelse

KDIR

A011

Avge yttranden till domstolar eller
andra myndigheter i ärenden inom sitt
verksamhetsområde som inte regleras
på annan plats i delegeringsordningen
och som inte är av principiell betydelse

KDIR

A012

Beslut om huruvida tjänsteman är jävig

KL 6 kap. 30 §

KDIR

A013

Beslut om huruvida kommundirektören
är jävig

KL 6 kap. 30 §

KSo

A014

Befullmäktigande av ombud att föra
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid förrättning
av skilda slag.

KDIR

A015

Beslut om att utfärda fullmakter utöver
delegeringspunkt A014

KDIR

A003

KL 7 kap. 6 §

KDIR

KSo1/KSo2

Datum

Mörbylånga kommun
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Ärendeslag

Lagrum

Delegat

Beslut om säkerhetsprövning och
placering i säkerhetsklass
Tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen

SäkL

KDIR

A018

Kommunkontorets öppethållande

FL 5 §

KDIR

A019

Beslut om utbildningsinsatser i arbetet
enligt lagen om skydd mot olyckor

LSO 3 kap. 14 §

KDIR

A020

Besluta om regler för kommunens
dokument- och ärendehantering

A021

Besluta om regler för kommunens
författningssamling

A022

Besluta om utformningen av
kommunens styrdokument

KDIR

A023

Besluta om när ett ärende är
färdigberett inför politisk behandling

KDIR

A024

Besluta om utlämnande av
registerutdrag enligt GDPR

KDIR

A025

Besluta om rättning, radering eller
blockering av personuppgifter i den
utsträckning det inte utgör ren
verkställighet (exempel på
verkställighet är adressändringar, rena
skrivfel eller andra vardagliga
förändringar)

KDIR

A026

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal där
kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig

KDIR

A016
A017

KDIR

KDIR
KL 8 kap. 13 §

KDIR

Ersättare

Datum

Mörbylånga kommun

2018-12-06

Dnr

Sida
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Offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A040

Beslut om sekretessmarkering

OSL 5 kap. 5 §

KDIR

A041

Beslut om helt eller delvis avslag på
begäran om utlämnande av allmän
handling samt uppställande av
förbehåll i samband med utlämnande
till enskild

OSL 6 kap.17 §§

KDIR

A042

Beslut om polisanmälan angående brott
mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, skadegörelse
mm)

OSL 10 kap. 2 §

KDIR

A043

Beslut om polisanmälan angående
vissa brott mot underåriga samt vissa
grövre brott
Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter
i forskningssyfte
Prövning av att överklagande skett i
rätt tid samt avvisning av
överklagande, som kommit in för sent
Rätta redan fattat beslut, som
innehåller uppenbar oriktighet till följd
av skrivfel, räknefel eller liknande
förbiseende

OSL 10 kap. 21
och 23 §§

KDIR

SoL 12 kap. 6 §

KDIR

FL 24 §

KDIR

FL 26 §

KDIR

A047

Omprövning av beslut

FL 27 §

KDIR

A048

Omprövning av beslut efter överklagan

FL 28 §

KDIR

A049

Utse kontaktpersoner för arkiven inom
respektive verksamhetsområde

A050

Besluta om vem som ska vara
arkivansvarig

A051

Beslut om utlåning av arkivhandlingar

A052

Beslut om gallring av allmänna
handlingar utöver vad som framgår av
dokumenthanteringsplan

ArkivL 10 §

KDIR

A053

Besluta i frågor om tillsyn gentemot
hela kommunkoncernen när det gäller
arkivfrågor

ArkivL 7, 8 §§

KDIR

A054

Beslut om överlämnande av handlingar
till kommunarkivet

ArkivL 9, 14 §§

KDIR

A055

Beslut om mottagande av handlingar
från kommunarkivet

ArkivL 9, 14 §§

KDIR

A056

Beslut om kommunarkivets öppettider
och tillgänglighet

KDIR

A057

Beslut om regler och rutiner för
arkivvården inom kommunkoncernen

KDIR

A044

A045

A046

KDIR
ArkivL 4 §

KDIR
KDIR

Ersättare

Datum

Mörbylånga kommun
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Ekonomi
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A070

Utdelning från donationsfonder
(stiftelser), där stadgar eller liknande
inte föreskriver att någon annan ska
besluta om utdelning

KDIR

A071

Utse eller ändra beslutsattestanter

KDIR

A072

Yttrande i folkbokförings- och
taxeringsärenden

KDIR

A073

Bevakning i konkurs där kommunen
har ekonomiska intressen
Målsägartalan i brottmål, avseende
stöld eller skadegörelse på kommunens
egendom
Inkassering/indrivning samt ansökan
om betalningsföreläggande och
handräckning vid myndigheter och
domstolar samt andra åtgärder för
reglering av kommunens utestående
fordringar
Upptagande, konvertering, förlängning
och inlösen av lån som beslutats av
kommunfullmäktige och på
kommunens vägnar utfärda de
förbindelser som behövs
Placering av överskottslikviditet i
enlighet med kommunstyrelsens
anvisningar
Vid behov för kommunens räkning
uppta tillfälliga lån med en löptid av
högst ett år inom den beloppsram som
kommunfullmäktige bestämmer
Bevilja kommunens helägda bolag
krediter inom koncernkontosystemet
och den av kommunstyrelsen beslutade
totala ramen
Borgensåtaganden för
anslutningsavgift för VA
Placering av donationsmedel

KDIR

Avskrivning av sådana fordringar som
enligt gällande föreskrifter för
kommunens kravverksamhet inte ska
bli föremål för vidare
indrivningsåtgärder
Överenskommelse om reglering av
skador, då ersättningen inte överstiger
fem prisbasbelopp
Betalningsuppskov eller delbetalning
enligt Va-lagen
Säkerhet för gatukostnader och
anslutningsavgifter och lån för VA
Besluta om tilldelning av kontokort

KDIR

A074

A075

A076

A077

A078

A079

A080
A081
A082

A083

A084
A085
A086

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR
KDIR

KDIR

KDIR
KDIR
KDIR

Ersättare

Datum

Mörbylånga kommun
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Ekonomi
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A087

Försäljning av lös egendom

KDIR

A088

Återlämnande eller nedskrivning av
garantiförbindelser avseende
byggnadsarbeten inom områdena
teknisk affärsverksamhet, mark- och
exploatering samt
verksamhetsfastigheter
Utsträckning, nedsättning, dödning,
sammanföring och relaxation av
inteckningar samt utbyte av pantbrev
liksom andra därmed jämförliga
åtgärder
Teckna kommunal borgen i enlighet
med av kommunfullmäktige angiven
ram vid upptagande eller omsättning av
lån som upptas av kommunens egna
bolag
Besluta om att flytta budgeterade
medel mellan enheter inom ett
verksamhetsområde

KDIR

A089

A090

A091

Ersättare

KDIR

KDIR

KDIR

Upphandling/inköp
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A100

Besluta om förfrågningsunderlag i
upphandlingar upp till högst 5
prisbasbelopp

KDIR

A101

Fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal
inom budget i upphandlingar som
överstiger direktupphandlingsgränsen

KDIR

A102

Fatta beslut och teckna avtal vid
nyttjande av ramavtal över
direktupphandlingsgränsen

KDIR

A103

Besluta om att ingå försäkringsavtal

KDIR

A104

Anmälan om att delta i upphandling av
ramavtal samt att teckna ramavtal

KDIR

Ersättare

Datum

Mörbylånga kommun
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Personal/löner
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A110

Beslut att ingå överenskommelse med
arbetstagarorganisation gällande
kommunens roll som arbetsgivare när
det gäller ärenden av principiell
betydelse när det rör enskilda individer

KDIR

A111

Besluta om att teckna kollektivavtal för
hela kommunen som följer av
medlemskap i arbetsgivarorganisation

KDIR

A112

Tecknande av kollektivavtal inom
bilaga till AB § 4 Anställningsform
Förhandling enligt 11-14, 19 §§ enligt
lag 1976:580 om medbestämmande i
arbetslivet
Förhandling enligt 38 § enligt lag
1976:580 om medbestämmande i
arbetslivet
Företräda arbetsgivaren vid
förhandlingar avseende arbetsrättsliga
tvister samt övriga förhandlingar enligt
10 § MBL
Fatta formellt beslut om tolkning av
lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare
Besluta i ärenden om återkrav av
felaktigt utbetald lön
Besluta i ärenden om lokal tvist

KDIR

Beslut om att åtgärda brister som
kommit fram i det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Anställning av
verksamhetsområdeschef
Anställning av enhetschef

KDIR

A122

Övriga anställningar (tidsbegränsade
anställningar upp till högst tre månader
räknas som verkställighet)

KDIR

A123

Anställnings- och lönevillkor för
kommundirektör

KSo

A124

Anställnings- och lönevillkor för
verksamhetsområdeschef

KDIR

A125

Anställnings- och lönevillkor för
enhetschef

KDIR

A126

Anställnings- och lönevillkor för övrig
personal

KDIR

A113

A114

A115

A116

A117
A118
A119

A120
A121

Ersättare

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR
KDIR

KDIR
KDIR

I samråd med
Ks presidium

Datum

Mörbylånga kommun
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Personal/löner
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A127

Omplacering av personal mellan
verksamhetsområden

KDIR

A128

Omplacering av personal inom
verksamhetsområde

KDIR

A129

Uppsägning på grund av arbetsbrist

KDIR

A130

Uppsägning på grund av personliga
skäl

KDIR

A131

Avskedande

KDIR

A132

Skriftlig varning; beslut om
avstängning med mera med eller utan
löneförmåner - kommundirektör
Skriftlig varning, beslut om
avstängning mm, med eller utan
löneförmåner – övriga anställda
Tillstånd för personal att stadigvarande
använda sin egen bil i tjänsten
Tjänstledighet utan lön utöver lag och
avtal, helt eller partiellt
Tjänstledighet med lön utöver lag och
avtal, helt eller partiellt
Medgivande om helt eller delvis
bibehållen lön under ledighet enligt lag
eller avtal
Bidrag till fritidsstudier

KSo

A139

Beslut om att begära läkarintyg från
första sjukdagen

KDIR

A140

Prövning av sjukintyg

KDIR

A141

Beslut angående bisyssla för
kommundirektör

KSo

A142

Beslut angående bisyssla för
verksamhetsområdeschef
Beslut angående bisyssla för
enhetschef

KDIR

Beslut angående bisyssla för övriga
anställda

KDIR

A133

A134
A135
A136
A137

A138

A143
A144

Ersättare

KSo1/KSo2

KDIR

KDIR
KDIR
KDIR
KDIR

KDIR

KDIR

KSo1/KSo2

Datum

Mörbylånga kommun
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Lokal- och fastighetsfrågor
Ärendeslag
A170

A171
A172

A173
A174

A175
A176

Medgivande att uppföra byggnad
närmare tomtgräns än vad
planbestämmelserna medger, när det
gäller gräns mot kommunägda
fastigheter
Besluta om grannyttranden där
kommunen är fastighetsägare
Företräda kommunen vid köp av fast
egendom vid offentlig auktion för
bevakning av fordran eller inskriven
rätt
Uppsägningar av hyreskontrakt
(särskilda boenden)
Hyra ut bostäder och lokaler i
kommunens fastigheter (särskilda
boenden)
Förhyrning av lokaler för kommunens
verksamheter
Beslut och avtal angående uthyrning av
lägenheter i andra hand

Lagrum

Delegat
KDIR

KDIR
KDIR

KDIR
KDIR

KDIR
KDIR

Ersättare

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 272

2018-12-04

Dnr 2018/000738 700

Rapportering av ej verkställda beslut till inspektionen
för vård och omsorg
Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten i kommunen är skyldig att regelbundet anmäla ej verkställda
beslut (gynnande beslut som inte har verkställts under tre månader) till
ansvarig nämnd. Rapport skickas även till Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.
_____

Expedieras till:
Lillemo Bennsäter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 273

2018-12-04

Dnr 2018/001000 106

Remiss - Analogt slutarkiv
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera begär kommunens yttrande över bildandet
av ett samordnat pappersarkiv för intresserade förbundsmedlemmar.
Yttrandet ska även klargöra kommunens intresse av att börja leverera
handlingar till ett nytt, gemensamt arkivcentrum under år 2021.
Beslutsunderlag
Remiss: Analogt slutarkiv, daterad den 19 juni 2018.
Yttrande, daterat den 20 november 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta förvaltningens yttrande avseende bildandet av ett gemensamt
arkivcentrum inom ramen för Sydarkiveras verksamhet.
_____

Expedieras till:
Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta
Verksamhetsstöd - Kansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 274

2018-12-04

Dnr 2018/001670 112

Ansökan om förordnande som borgerlig
vigselförrättare
Sammanfattning av ärendet
Hanna Ryberg, enhetschef på Lindero Servicehus i Mörbylånga, har i en
dialog med kommunkansliet anmält sitt intresse för uppdraget som borgerlig
vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Tidigare förordnande, daterat den 22 juli 2016.
Tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreslå Länsstyrelsen i Kalmar län att som ett komplement till tidigare
namnförslag också utse Hanna Ryberg som borgerlig vigselförrättare i
Mörbylånga kommun för mandatperioden 2019-2022.
_____

Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län
Verksamhetsstöd - Kansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001759 108

Firmatecknare för Mörbylånga kommun
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens § 217 från den 5 september 2017.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk och kommundirektör
Ann Willsund utses att i förening teckna Mörbylånga kommun.
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anna-Kajsa Arnesson utses som
ersättare för Matilda Wärenfalk och HR/administrativ chef Charlotta
Rasmusson utses som ersättare för Ann Willsund.
3. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2019.
4. Kommunstyrelsens § 217 från den 5 september 2017 upphävs den
31 december 2018.
_____

Expedieras till:
Matilda Wärenfalk
Ann Willsund
Anna-Kajsa Arnesson
Charlotta Rasmusson
Laga kraftbevis

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001471 737

Borttagande av snöskottningstjänsten
Sammanfattning av ärendet
Beslut gällande snöskottning som insats efter förenklad biståndsbedömning,
utförd av arbetsmarknadsenheten (AME) bedöms inte längre genomförbar
enligt beskrivning.
Ann-Katrin Ståhl, verksamhetsområdeschef och Louise Kullman föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut § 129 daterat den 6 december 2006.
Tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2018.
Förslag till beslut på mötet
Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att se
över hur en samverkan mellan hemtjänstpersonal och AME kan lösa snöröjning där behov finns, samt även ta med medgivande från brukaren och
kostnadsförslag för beslut i socialnämnden den 2 januari 2019.
Beslutgång
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Eva Folkesdotter Paradis
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att se över hur en samverkan mellan hemtjänstpersonal och AME kan lösa snöröjning där behov finns, samt även ta
med medgivande från brukaren och kostnadsförslag för beslut i socialnämnden den 2 januari 2019.
_____

Expedieras till:
Förvaltningen
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001750 005

Avsiktsförklaring gällande IT samverkan
Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2018 har en utvärdering över pågående IT-samverkan med
Borgholms kommun genomförts. Kommunerna har i sammanhanget enats
om att formulera en gemensam avsiktsförklaring gällande ett fortsatt samarbete om IT.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring, daterad den 22 november 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 22 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsiktsförklaringen gällande IT-samverkan antas.
_____

Expedieras till:
IT-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001422 640

Remiss - Komvuxutredningens slutbetänkande - En
andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU
2018:71)
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsdepartementet har lämnat kommunen möjlighet till ett yttrande
över Komvuxutredningens slutbetänkande. Kalmar, Mörbylånga och Torsås
kommuner lämnar genom Kunskapsnavet/centrum för vuxnas lärande, ett
gemensamt yttrande.
Beslutsunderlag
Yttrande, daterat den 15 november 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kunskapsnavets förslag till gemensamt yttrande antas.
_____

Expedieras till:
u.remissvar@regeringskansliet.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Direktlarm - Skola
Sammanfattning av ärendet
På barn- och ungdomsutskottets möte den 19 november 2018 tog ledamot
Eva Traore Dahlberg (MP) upp frågan om direktlarm vid brand i
kommunens skolor. Utskottet i sin tur diskuterade detta ämne och beslutade
då att vidarebefordra ett förslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 19 november 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till att installera
direktlarm i kommunens samtliga skolor.
_____

Expedieras till:
Förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/000003 002

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Beslutsunderlag
Kommunledningsutskottets protokoll från den 24 oktober 2018.
Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 22 oktober 2018.
Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 18 oktober 2018.
Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:38-18-:41
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
_____
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 14.00-14.10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag - Övergångsställe, farthinder eller
fartkamera på väg 136 vid Torslunda skola
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande trafiksäkerheten
vid Torslunda skola. Förslagsställaren vill ha övergångsställe och gupp
alternativt fartkamera då man upplever att hastigheten överstiger 40 km/h
och att övergången från busshållsplatsen till skolan är osäker, likaså för
elever boende på Henriksdalsvägen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget inkommit den 16 april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett obevakat
övergångsställe vid Torslunda skola inte ökar säkerheten för skolbarnen
och som i tjänsteskrivelsen anförs gällande gupp eller fartkamera är
dessa åtgärder inte aktuella i området.
2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att kontakta förslagsställaren och
meddela beslutet.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001509 003

Finanspolicy
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagens 11 kapitel 3§ ska fullmäktige besluta om riktlinjer
för medelsförvaltningen. Denna finanspolicy utgör det övergripande
ramverket för finansverksamhet i Mörbylånga kommun. Med finansverksamhet avses finansiering, skuldhantering, likviditetshantering och cash
managementrutiner. Policyn gäller för kommunen och de helägda bolagens
finansverksamhet.
Beslutsunderlag
Finanspolicy för perioden 2019-2022, daterad den 12 november 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Finanspolicyn antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001458 450

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor
och föreskrifter år 2019
Sammanfattning av ärendet
Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, lägger
fram taxeföreskrifter och taxor för 2019 för beslut i medlemskommunerna.
Renhållningstaxan och föreskrifterna är oförändrade sedan 2012 med några
undantag.
Beslutsunderlag
Taxor och taxeföreskrifter 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslaget till taxeföreskrifter och taxor för 2019, antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001457 042

Delårsrapport 2018 för Kalmarsundsregionens
Renhållare
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna
delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2018.
Beslutsunderlag
Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2018 inkommen den
9 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2018, godkänns.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ölands kommunalförbund - Delårsrapport 2
Sammanfattning av ärendet
Ölands kommunalförbund har upprättat en delårsrapport efter augusti vilket
finns föreskrivet i kommunallagen att så ska ske. Förbundsdirektionen
överlämnar delårsrapporten till medlemskommunernas kommunfullmäktige
för godkännande
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2
Ölands kommunalförbunds § 55/2018.
Revisorernas utlåtande och revisionsrapport inkommen den 22 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ölands kommunalförbunds delårsrapport 2, 2018-01-01--2018-08-31,
godkänns.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001371 006

Sammanträdesplan 2019
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2019 har tagits fram för beslut och
som kommunfullmäktige har återremitterat.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplan för 2019, daterad den 25 september 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 september 2018.
Kommunfullmäktiges § 205, återremiss.
Reviderad sammanträdesplan för 2019, daterad den 15 november 2018.
Ordförandeskrivelse daterad den 16 november 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktiges möte flyttas från tisdagar till måndagar.
2. Reviderad sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, antas.
3. Datum för första sammanträdet med socialnämnden den 2 januari 2019,
kultur- och tillväxtnämnden den 9 januari 2019 och utbildningsnämnden
den 10 januari 2019, fastställs.
4. Nämndernas sammanträden februari – december 2019 hänskjuts till
respektive nämnd.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001747 111

Folkomröstning "Öland - En kommun"
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att
starta upp en process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till
projektet utsågs presidierna i de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i
kommunstyrelserna samt de två kommuncheferna som adjungerade.
Beslutsunderlag
Processbeskrivning inför en eventuell folkomröstning om Öland en
kommun.
Styrgruppen till projektet Öland en kommun föreslår i protokoll från den 20
november 2018 § 4 respektive kommunfullmäktige.
Borgholms kommun, tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
2. Folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet
2019.
3. Följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under
huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till
Ölands kommun”: Ja, Nej och Blank.
4. Nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
5. Styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de
ytterligare bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive
valnämnd som ansvarar för valets genomförande.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/000430 159

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Inrätta en
tjänst som konsumentvägledare
Sammanfattning av ärendet
I en tidigare motion framfördes yrkandet att kommunen bör återinföra en
befattning som konsumentvägledare. Kommunstyrelsen beslutade
återremittera ärendet vid sitt sammanträde den 4 september 2018.
Beslutsunderlag
Motion inkommen den 12 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2018, § 184 (återremiss).
Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att funktionen som
konsumentvägledare ska inrymmas i den befattning som svarar för
budget- och skuldrådgivning.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion av Pia Schröder (-) - Hur ska dynga spridas och
hur nära bostäder
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att när grisdynga (gödsel) ska spridas ska detta ske på
marker som inte ligger i direkt anslutning till ett bostadshus.
Beslutsunderlag
Motion inkommen den 5 september 2018.
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 12 september 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 oktober 2018.
Miljö- och byggnadsnämndens § 180 med förslag till beslut den
22 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att spridning av gödsel regleras i
gällande lagstiftning samt att de olägenheter som kan uppkomma i
samband med gödselspridning kan hanteras som enskilda ärenden av
tillsynsmyndigheten.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

45(50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 290

2018-12-04
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Antagande - Ändring av del av detaljplan Ventlinge
31:1, m fl fastigheter
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit den 26 oktober 2015 från Lennart och Gerd Åberg
om att ändra del av befintlig detaljplan (M 28) till bostadsändamål. Efter
dialog med ägaren till fastigheten Grönhögen 1:9 Peter Frölén bestämdes att
även Grönhögen 1:9 ska ingå i den nya detaljplanen.
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra en förtätning med nya
bostadshus på landborgskanten i Ventlinge. Detaljplanens intension är att
också att bevara och skydda de fornlämningar som är berörda av
detaljplanen.
En checklista för miljöbedömning upprättad den 22 mars 2018 har upprättats
och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat den 23 augusti 2018, §103,
bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan
varför en MKB inte behöver upprättas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 december 2015, § 161, att
ställa sig positiv till att pröva ansökan om ändring av detaljplan med utökat
planförfarande enligt 5 kap 7 § Plan- och bygglagen (PBL).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2018, § 45, godkänna
de 22 mars 2018 upprättande handlingarna för samråd.
Planförslaget har varit på samråd från den 3 april 2018 till den 30 april 2018.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2018, § 103,
godkänna den 23 augusti 2018 daterade samrådsredogörelsen över inkomna
synpunkter som sin egen och att 23 augusti 2018 daterade handlingar
revideras enligt samrådsredogörelsen och därefter skickas på granskning.
Planförslaget har varit på granskning 3 september 2018 - 1 oktober 2018.
Anders Andersson, planhandläggare föredrog ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2018.
Granskningsutlåtande, daterad den 22 november 2018.
Plankarta, daterad den 22 november 2018.
Illustration, daterad den 22 november 2018.
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Planbeskrivning, daterad den 22 november 2018.
Beslut miljöbedömning, daterat den 23 augusti 2018.
Miljö- och byggnadsnämndens § 183 med förslag till beslut den
22 november 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den
22 november 2018 godkänns som sin egen.
2. Planförslaget daterat den 22 november 2018 antas i enlighet med Planoch bygglagen (PBL) 5 kap 27.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018/001769 003

Policy för sortering av avfall och cirkulation av material
Sammanfattning av ärendet
Framtagandet av policyn för sortering av avfall och cirkulation av material
utgör mål nummer 20 i kommunens klimatstrategi. Miljöverksamheten är
utpekad som ansvarig för att detta mål uppfylls. I fördelningen av klimatkompenseringsmedel för 2018 avsattes medel för materialsorteringsmöbler
för 57 arbetsställen. Denna policy och det beviljade bidraget att köpa in
sopsorteringskärl ska tillsammans med information på intranätet lägga
grunden till förbättrad avfallssortering vid kommunens alla arbetsställen.
Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg föredrog ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 november 2018.
Policy för sortering av avfall och cirkulation av material.
Miljö- och byggnadsnämndens § 181 med förslag till beslut den
22 november 2018.
Förslag till beslut på mötet
Henrik Yngvesson (M) yrkar att under punkt 4 byta ut "Någon verksamhet"
till Mörbylånga Bostads AB genom förvaltningsavtalet, samt att under punkt
6 byta ut "Någon verksamhet" till teknisk affärsverksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt miljö- och
byggnadsnämndens förslag punkterna 1, 2, 3 och 5 och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt
ordförandens egna yrkande på punkterna 4 och 6 och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ställa sig bakom miljö- och byggnadsnämndens förslag till punkterna 1,
2, 3 och 5.
2. Miljö- och byggnadsnämndens förslag till punkterna 4 och 6 ändras
enligt följande:
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Uppdra till Mörbylånga Bostads AB genom förvaltningsavtalet att
utreda ett effektivt sätt att transportera sorterade material från
upphämtningskärlen utomhus till vardera återvinningscentral, den
leverantör som upphandlats samt Moskogen.
Uppdra till teknisk affärsverksamhet att utreda hur sortering av
material/avfall ska ske på allmän plats i Mörbylånga kommun för att
kunna vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna för invånare och
besökare att minimera materialslöseri samt uppkomst av osorterat
avfall för deponi och förbränning.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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§ 292

Avslutning
Henrik Yngvesson, ordförande tackar kommunstyrelsen för de fyra år som
gått. Det har varit både spännande och roligt att leda mötena.
Han önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Anna-Kajsa Arnesson, 1:e vice ordförande tackar Henrik och styrelsen för de
fyra åren som gått.
Ett särskilt tack till Henrik som på ett professionellt sätt hållit i mötena och
pekar särskilt på hans skicklighet som ordförande och överlämnar en gåva
till honom.
_____
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Kommunstyrelsen
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Henrik Yngvesson (M)

X

Eva Folkesdotter-Paradis (M)

X

Ulrik Brandén (M)

X

Agneta Stjärnlöf (M)

X

Anna-Kajsa Arnesson (C)

X

Monika Löfvin Rosén (C)

X

Johan P Hammarstedt (MP)

Jeanette Lindh (KD)

X

Matilda Wärenfalk (S)

Ulf Magnusson (S)

X

Bength Andersson (S)

X

Mattias Nilsson (S)

X

Kristina Sjöström (S)

X

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)

X

Olof Nilsson (SD)

X
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Personliga ersättare

Närvaro

Jeanette Lindh (KD)

(X)

Carl Dahlin (M)

X

Sven Stensson (M)

--

Sebastian Hallén (L)

--

Gunilla Karlsson (C)

X

Marcus Persson (C)

--

Eva Traore Dahlberg (MP)

--

Ulf Magnusson (S)

(X)

Kurt Arvidsson (S)

X

Ella-Britt Andersson (S)

X

Stig Salebäck (S)

X

Annika Willaume (S)

X

Curt Ekvall (SD)

X

