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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

Plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-12.11

Beslutande

Se närvarolista

Övriga närvarande

Ann Willsund, kommundirektör
Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare
Stefan Ahlgren, Ölands Turist AB, § 194
Rutger Thuresson, räddningschef. § 194
Bengt Johansson, mark och exploateringschef, § 194
Åsa Bejvall, ekonomichef, § 205

Justerare

Monika Löfvin Rosén

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga fredagen den 12 oktober 2018

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 192-215

Ann-Charlott Karlsson
Ordförande

Henrik Yngvesson
Justerare

Monika Löfvin Rosén
TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.
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Kommunkontoret i Mörbylånga

Underskrift

Ann-Charlott Karlsson
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Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 192

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Monika Löfvin Rosén utses att justera dagens protokoll fredagen den
12 oktober 2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-10-09

§ 193

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 194

2018-10-09

Dnr 2018/000001 105

Meddelanden och information
MBL-information
Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information,
MBL § 19, om ärenden på dagens föredragningslista.
Uppföljning
Uppföljningsblankett daterad den 4 oktober 2018.
Meddelanden
Rapport enligt sammanställning daterad den 4 oktober 2018.
Tema verksamhetsinformation
Turism

Stefan Ahlgren informerade bland annat om turistsäsongen 2017 då statistik
för 2018 inte är klar. Under de senaste åren har fokus legat på Mat; Cykling;
Kultur. Inför säsong 2019 kommer vi bland annat att ha en ny hemsida
tillsammans med Kalmar och Glasriket. Vi kommer att Lansera Mat på
Öland och fortsätta med Cykla på Öland.
Räddningstjänsten

Rutger Thuresson, räddningschef informerade kort om räddningstjänsten
som är organiserad under Ölands kommunalförbund. Vi har sex stationer och
cirka 115 deltidsanställda, 9 heltidsanställda samt en risk och säkerhetssamordnare. Syfte och inriktning är ”Ingen ska omkomma eller skadas svårt
till följd av brand eller olycka”.
Mark och exploatering

Bengt Johansson, mark och exploateringschef informerade om verksamheten
och dess mål och särskilda uppdrag.
Kommunstyrelsens extra budgetmöte
Kommunstyrelsens extra möte den 31 oktober 2018 startar klockan 13.00.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 195

2018-10-09

Dnr 2018/000002 101

Redovisning av uppdrag
Beslutsunderlag
Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen, daterad den 1 oktober
2018. (Dnr 2018/000002-101)
Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige, daterad den
10 september 2018. (Dnr 2018/000151-101)
Uppdrag - Stänga av korsningen Granit-/Smaragdvägen genom en tillfällig
trafikföreskrift. Uppdrag utfört. (Dnr 2018/000326-511)
Återrapport på kommundirektörens uppdrag daterad den 5 oktober 2018.
Lägesrapport Öland en kommun.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag
och verkställda beslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 196

2018-10-09

Dnr 2018/000449 040

Kontrollrapport för internkontroll
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 2 oktober 2018.
Kontrollrapport - Bistånd-hemtjänst - Uppföljning av korrelation
beslutad/utförd tid, daterad den 27 augusti 2018.
Internkontrollplan daterad den 9 november 2017.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av kontrollrapporten för internkontroll.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 197

2018-10-09

Dnr 2017/001261 002

Kommunstyrelsens delegeringsordning 2018 Författningssamling MBLAFS 2018:15, rev.3
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till revidering av delegeringsordningen har tagits fram för beslut.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegeringsordning, daterad den 24 september 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 september 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Revidering 3 av kommunstyrelsens delegeringsordning 2018, antas.
_____

Expedieras till:
Författningssamling
Kommundirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 198

2018-10-09

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 augusti 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av informationen i rapporten.
_____

Expedieras till:
Lillemo Bennsäter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 199

2018-10-09

Dnr 2018/001336 251

Exploateringsavtal Runsbäck 2:195
Sammanfattning av ärendet
Exploateringen avser 16 villatomter i Runsbäck, Färjestaden. Exploateringsavtalet ska godkännas och undertecknas av båda parter innan ny ”Detaljplan
för Runsbäck 2:195 m.fl., Mörbylånga kommun” antas av kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 september 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 september 2018.
Exploateringsavtal daterat den 27 september 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Exploateringsavtalet godkänns.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalet.
_____

Expedieras till:
Prästhagen AB, Södra Esplanaden 25, 352 35 Växjö
Mark- och exploateringsverksamheten
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 200

2018-10-09

Dnr 2018/001184 842

Överenskommelsen om att ansvara för turistinformationen om Södra Öland och Världsarvet Södra Ölands
Odlingslandskap
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Johan August Gustafssons Träskulpturer och Mörbylånga kommun
har haft en femårig överenskommelse där stiftelsen förbundit sig att i museet
i Segerstad tillhandahålla turistinformation om södra Öland och världsarvet
Södra Ölands odlingslandskap. För detta har kommunen betalat stiftelsen
20 000 kronor/år. Avtalet har nu löpt ut. Stiftelsen önskar fortsatt dialog och
samarbete med kommunen.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen den 7 augusti 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 september 2018.
Förslag till beslut på mötet
Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på att ärendet utgår från dagens möte med
uppdrag till kommunens representant att kontakta stiftelsen att komma in
med en formell ansökan om ekonomiskt bidrag.
Henrik Yngvesson (M) yrkar på återremiss med uppdrag till kommunens
representant att kontakta stiftelsen att komma in med en formell ansökan om
ekonomiskt bidrag.
Beslutsgång
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras med uppdrag till kommunens representant att
kontakta stiftelsen att komma in med en formell ansökan om ekonomiskt
bidrag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-10-09

Expedieras till:
Jonas Jansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 201

2018-10-09

Dnr 2018/000039 026

Svar på Medborgarförslag - Höjt friskvårdsbidrag för
medarbetare i Mörbylånga kommun
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framhålls att kommunens friskvårdsbidrag bör höjas så
att det stimulerar till ett ökat deltagande i friskvårdsaktiviteter. Förslagsställaren menar att detta kan bidra till att sänka sjuktalen bland medarbetarna
samt öka kommunens attraktivitet med positiva effekter på kostnaderna för
nyrekrytering som följd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 9 januari 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 augusti 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 september 2018.
Inbjudan via mail den 2 oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till redovisningen av
kommande satsningar på friskvård i kommunen.
_____

Expedieras till:
Katarina Johansson, Hjalles väg 1, 386 60 Mörbylånga
För kännedom:
Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 202

2018-10-09

Dnr 2018/000003 002

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Beslutsunderlag
Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 16 augusti 2018 och
13 september 2018.
Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 20 augusti 2018 och
17 september 2018.
Sociala utskottets protokoll från den 19 september 2018.
Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:35.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 203

2018-10-09

Dnr 2018/001371 006

Sammanträdesplan 2019
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2019 har tagits fram för beslut.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesplan för 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 september 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen och budget- och
uppföljningsutskottet, antas.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, antas.
2. Datum för första sammanträdet med socialnämnden den 2 januari 2019,
kultur- och tillväxtnämnden den 9 januari 2019 och utbildningsnämnden
den 10 januari 2019, fastställs.
3. Nämndernas sammanträden februari – december 2019 hänskjuts till
respektive nämnd.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Sekreteraren
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 204

2018-10-09

Dnr 2018/001373 105

Kommunala priser och utmärkelser
Sammanfattning av ärendet
I samband med det tidigare uppdraget att omarbeta reglerna för Eldsjälspriset, har en bredare översyn gjorts av samtliga kommunala priser och
utmärkelser.
Beslutsunderlag
Sammanställning, daterad den 19 september 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 september 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 september 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Det ska från och med 2019 finnas fem kommunala priser öppna för
allmänheten att söka eller nominera pristagare. Priserna ska bestå av en
summa uppgående till 3 000 kronor samt blommor och diplom. Priserna
ska avse Eldsjäl inom kultur/fritid/idrott, Tillgänglighet, Folkhälsa,
Innovatör – tillväxt samt Miljö och klimat.
2. Berörda nämnder har uppdraget att administrera och hantera priserna.
3. Priserna ska delas ut årligen vid en gemensam prisceremoni i samband
med kommunfullmäktiges sammanträde i december månad.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 205

2018-10-09

Dnr 2018/001326 042

Delårsrapport 2
Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska varje år upprätta en delårsrapport enligt den kommunala
redovisningslagen. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse
för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående
räkenskapsårs utgång samt prognos för innevarande räkenskapsår.
Åsa Bejvall, ekonomichef föredrar ärendet och meddelar att revisorerna har
granskat rapporten och små justeringar har gjorts. Ny version kommer att
tillställas kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018 med prognos för 2018.
Bilaga verksamheternas verksamhetsplaner.
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Delårsrapport 2 med prognos för 2018, godkänns.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 206

2018-10-09

Dnr 2018/000859 026

Medborgarförslag - Samma regler som Kalmar kommun
gällande sommarjobb för ungdomar med
uppehållstillstånd
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framförs önskemål att Mörbylånga kommun ska
använda samma regler som Kalmar kommun när det gäller sommarjobb för
ungdomar med uppehållstillstånd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 16 maj 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juli 2018.
Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 13 september 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att om man som
ensamkommande har insatsen HVB så ingår både boende och mat och är
inte en kostnad som ungdomen står för. Har man insatsen Stödboende så
utgår alltid ekonomisk ersättning för hyres- och matkostnader även om
personen sommarjobbar.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 207

2018-10-09

Dnr 2018/000733 738

Medborgarförslag - Trygghetsboende för äldre på
Vasatomten
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har skickats in till kommunen där förslagsställaren vill
att ett trygghetsboende för äldre byggs på Vasatomten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommen den 23 april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 10 juli 2018.
Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 13 september 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det snart kommer att
byggas ett trygghetsboende för äldre på Vasatomten.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 208

2018-10-09

Dnr 2018/000553 150

Motion av Pia Schröder (-) - Lots i livet
Sammanfattning av ärendet
I motionen yrkas att kommunen bör inrätta en särskild tjänst med uppgiften
att hjälpa och ge individuellt stöd till behövande invånare när känsliga och
svåra problem uppstår i livet. Motionären framhåller att andelen ensamhushåll ökar och att forskning visar att just ensamhet kan vara ett svårt
problem för många.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 6 april 2018.
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 11 april 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 juni 2018.
Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 13 september 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att kommunen redan tillhandahåller flera av de stödinsatser som den efterfrågade funktionen skulle
svara för.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 209

2018-10-09

Dnr 2018/000807 624

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Satsning på
elevhälsan
Sammanfattning av ärendet
Motionären påtalar att forskningen tyder på att den psykiska ohälsan har ökat
bland barn och unga, i synnerhet bland flickor. Motionen påtalar också att
socioekonomisk utsatthet ökar risken för psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag
Motion om satsning på elevhälsan inkommen den 7 maj, 2018.
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 15 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 23 augusti 2018.
Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 17 september 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att vi idag har tillräckliga resurser
inom elevhälsan för att tillgodose dagens behov. Ökar behovet kommer
förvaltningen att se över organisationen på nytt.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 210

2018-10-09

Dnr 2018/000867 005

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) och Matilda
Wärenfalk (S) - Införa porrfilter på skolornas nätverk
Sammanfattning av ärendet
I motionen framförs en oro över att kommunens elever alltför lätt har
tillgång till porr och våld genom skolans läsplattor eller datorer. De föreslår
därför att man inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor som
begränsar tillgången till olämpliga sidor.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 17 maj 2018.
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 21 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juni 2018.
Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 17 september 2018.
Förslag till beslut på mötet
Matilda Wärenfalk (S) yrkar på korrigering i beslutsförslaget då det är
syftningsfel, nytt förslag ”Motionen besvaras med hänvisning till att filter,
som begränsar elevernas åtkomst till olämpliga sidor, kommer att installeras
i samtliga enheter.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Matilda Wärenfalks yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att filter, som begränsar elevernas
åtkomst till olämpliga sidor, kommer att installeras i samtliga enheter.
_____
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) om en läxfri
skola
Sammanfattning av ärendet
I motionen framförs yrkandet att grundskolan i Mörbylånga kommun ska
vara fri från läxor.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 23 maj 2018.
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 29 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 juli 2018.
Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 17 september 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att det är upp till rektorerna och
lärarna på varje enskild skola att besluta om och hur läxor ska användas i
undervisningen.
_____
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis
mensskydd till flickor i kommunens skolor
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att gratis mensskydd tillhandahålls av elevhälsan till alla
flickor i kommunens skolor.
Beslutsunderlag
Motion, inkom den 16 augusti 2018.
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 28 augusti 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 30 augusti 2018.
Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 17 september 2018.
Förslag till beslut på mötet
Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att motionen besvaras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottets förslag till avslag mot Matilda Wärenfalks
yrkande på besvarad och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad då kommunen redan uppfyller förslaget.
_____
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Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Bygga
klimatsmarta trähus, passivhus, med hyresrätter
Sammanfattning av ärendet
I motionen framförs yrkandet att Mörbylånga Bostads AB ska ges i uppdrag
att bygga och driva ett klimatsmart flerbostadshus med hyresrätter i trä.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 26 februari 2018.
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 27 februari 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 2 september 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till de policydokument och ägardirektiv som tydligt visar på en politisk vilja att bygga klimatsmarta hus i
Mörbylånga kommun.
_____
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Dnr 2018/001198 106

Överenskommelse om finansiering inför regionbildning
2019
Sammanfattning av ärendet
Landstinget i Kalmar län har hos regeringen ansökt om ändring av lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i
Kalmar län från och med den 1 januari 2019 omfattas av lagen och att det
därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige. Den blivande
regionen ska heta Region Kalmar län.
Landstinget och kommunerna i länet har i samverkan arbetat fram ett förslag
till överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019. Landstinget
kommer den 3 oktober 2018 att fatta beslut för sin del vad gäller
överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad 18 september 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 26 september 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Godkänna för sin del överenskommelsen om finansiering inför
regionbildning 2019 mellan Landstinget i Kalmar län och länets
kommuner.
2. Kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med Landstinget i
Kalmar län och länets övriga kommuner.
_____
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Detaljplan - Del av Algutsrum 20:1 m fl, Brofästet, östra
delen
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommuns mark- och exploateringsavdelning har via
kommunstyrelsen kommit in med en förfrågan om att ändra befintlig
detaljplan (F 198).
Syftet med detaljplanen är att planlägga för allmän platsmark där
infrastruktur såsom gator och gång- och cykelvägar har byggts. Vidare
innebär ändringen att byggnadshöjd och totalhöjd som råder i gällande plan
ersätts med nockhöjd. Dessutom avses detaljplanen utökas med ca 1000 kvm
i den sydöstra delen för att få en mera ändamålsenlig tomtplats i den delen av
planen.
En checklista för miljöbedömning, daterad den 26 oktober 2017, reviderad
den 21 juni 2018 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt
ställningstagandet bedöms inte planens genomförande medföra en betydande
miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2016, § 262, att ansöka om
planändring på Algutsrum 20:10, Brofästet, östra delen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2017, § 140,
godkänna de 26 oktober 2017 upprättande handlingarna för samråd.
Planförslaget har varit på samråd från den 6 november 2017 - 4 december
2017 med samrådsmöte den 22 november 2017.
Planförslaget har varit på samråd från den 2 oktober 2017 - 30 oktober 2017
med samrådsmöte den 10 oktober 2017.
Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2018, § 10, godkänna
de 26 oktober 2017 upprättade och 25 januari 2018 reviderade handlingarna
för granskning.
Planförslaget har varit på granskning från 5 februari 2018 - 5 mars 2018.
Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2018, § 89, godkänna de
21 juni 2018 daterade granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter och
handlingarna revideras enligt granskningsutlåtandet och skickas därefter på
granskning II.
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Planförslaget har varit på granskning II från 2 juli 2018 - 16 juli 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2018.
Granskningsutlåtande, daterad den 20 september 2018.
Plankarta, daterad den 20 september 2018.
Illustration, daterad den 20 september 2018.
Planbeskrivning, daterad den 20 september 2018.
Beslut miljöbedömning, daterat den 21 juni 2017.
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut den 20 september 2018,
§ 125.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 20
september 2018 godkänns som sin egen.
2. Planförslaget daterat den 20 september 2018 antas i enlighet med Planoch bygglagen (PBL) 5 kap 27 §.
_____
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