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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-06

Plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09:00-11.54

Beslutande

Se närvarolista

Övriga närvarande

Ann Willsund, kommundirektör
Cecilia Widén, sekreterare
Linn Bergsten Ahrens, folkhälsosamordnare, § 227
Charlotta Rasmusson, HR- och Administrativ chef, § 227
Britt-Marie Rosenqvist, förslagställare, § 233

Ann-Katrin Ståhl, verksamhetsområdeschef, § 249-250
Malin Furberg, myndighetschef, § 249-250

Justerare

Monika Löfvin Rosén

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga den 12 november 2018

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 225-250

Cecilia Widén
Ordförande

Henrik Yngvesson
Justerare

Monika Löfvin Rosén
TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-06

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Mörbylånga

Underskrift

Cecilia Widén

Datum då anslaget tas ned

2018-12-06
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-06

Ärendelista
§ 225

Val av justerare ................................................................................................... 4
§ 226

Godkännande av dagordning .............................................................................. 5
§ 227 Dnr 2018/000001 105

Meddelanden och information ............................................................................. 6
§ 228 Dnr 2018/000002 101

Redovisning av uppdrag ..................................................................................... 7
§ 229 Dnr 2018/000003 002

Anmälan av fattade delegeringsbeslut ................................................................ 8
§ 230 Dnr 2018/000449 040

Kontrollrapport för internkontroll 2018 ................................................................. 9
§ 231 Dnr 2018/001391 106

Medborgarlöfte 2018-2020 ................................................................................ 10
§ 232 Dnr 2018/000202 733

Medborgarförslag - Anlägga en boulebana på Lindero samt till det
anlägga en grillplats med tillhörande trädgårdsmöbler ...................................... 11
§ 233 Dnr 2018/000750 822

Medborgarförslag - Ställ i ordning badplatsen i Kalvhagen ................................ 12
§ 234 Dnr 2018/001423 825

Riktlinje för kommunala småbåtshamnar i Grönhögen, Mörbylånga
och Färjestaden ................................................................................................ 13
§ 235 Dnr 2018/001497 311

Avtalsförslag till övertagande av huvudmannaskap för väg 952
(Gamla Storgatan), väg 953 (Brandstations-gatan) samt del av väg
951 (Storgatan) i Färjestaden............................................................................ 14
§ 236 Dnr 2018/001453 112

Borgerliga vigselförrättare 2019--2022 .............................................................. 15
§ 237 Dnr 2018/001485 112

Remiss - Förordnande av begravningsombud ................................................... 17
§ 238 Dnr 2018/001426 757

Samverkan i länet gällande familjehemsvården och familjerätten ..................... 18
§ 239 Dnr 2018/001346 105

Föreläggande - kompletteringar till mål 3642-18 - laglighetsprövning
enligt kommunallagen - Överklagan av Ironman samarbetsavtal ...................... 20
§ 240 Dnr 2018/000203 829

Medborgarförslag - Anlägga en handikappvänlig minigolfbana med
tillhörande glasscafé på lämplig central plats i Mörbylånga ............................... 22
§ 241 Dnr 2018/000509 847

Medborgarförslag - Ridväg från fyr till fyr........................................................... 23
§ 242 Dnr 2018/000830 822
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-06

Medborgarförslag - Handikappsbad med ramp och ledstång i
Mörbylånga ....................................................................................................... 24
§ 243 Dnr 2017/000965 512

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla körfält på
Ölandsbron - Återremiss ................................................................................... 25
§ 244 Dnr 2018/001204 346

Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till differentierad vattentaxa .................... 26
§ 245 Dnr 2018/000703 005

Revidering av informationssäkerhetspolicy ....................................................... 27
§ 246 Dnr 2018/000390 161

Krisledningsplan för Mörbylånga kommun......................................................... 28
§ 247 Dnr 2018/001413 106

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län ............................................................ 29
§ 248 Dnr 2018/000579 730

Utredning av fristående utförare av särskilt boende inom
äldreomsorgen .................................................................................................. 31
§ 249 Dnr 2018/000480 751

Begäran om redovisning i ärende gällande tillsyn av ett barnärende
(Dnr 8.5-10470/2018-3) Sekretess .................................................................... 33
§ 250 Dnr 2018/001496 759

Remiss - Begäran om yttrande över framställning om jäv har
hanterats i formellt hänseende (Dnr 6367-2018) Sekretess .............................. 34
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Kommunstyrelsen

2018-11-06

§ 225

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-06

§ 226

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
1. Utsänd kallelse, samt ett extra sekretessärende, godkänns som
dagordning för mötet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 227

2018-11-06

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 2 november 2018.
Meddelanden
Rapport enligt sammanställning daterad den 29 oktober 2018.
Tema verksamhetsinformation
Folkhälsoråd

Linn Bergsten Ahrens, folkhälsosamordnare, informerar om Folkhälsorådet
som har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i Mörbylånga
kommun. Rådets uppgift är att på olika sätt skapa goda förutsättningar för en
positiv hälsoutveckling bland invånarna i Mörbylånga kommun. Linn
informerar att Folkhälsorådet har valt att arbeta med 3 fokusområden mellan
2017-2020, nämligen Alkohol- och drogfri uppväxt, Psykisk hälsa och
välbefinnande och Hälsofrämjande levnadsvanor.
Kommunens krisarbete samt information och säkerhet

Charlotta Rasmusson, HR- och Administrativ chef, informerar om
kommunens krisarbete samt information och säkerhet. Kommunen ska bland
annat arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser och ha planläggning för hur
verksamhet som alltid måste fungera har säkerställts. Samverkan i
krisberedskapsarbetet sker mellan kommunen och andra aktörer som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen och
Räddningstjänsten.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 228

2018-11-06

Dnr 2018/000002 101

Redovisning av uppdrag
Beslutsunderlag
Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen, daterad den 3 oktober
2018. (Dnr 2018/000002-101
Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige, daterad den 3 oktober
2018. (Dnr 2018/000151-101)
Redovisning av uppdrag - Utvärdering av kommunens risk och
sårbarhetsanalys (RSA), 2015-2018 daterad den 18 oktober 2018. (Dnr
2017/001173-168)
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag
och verkställda beslut.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 229

2018-11-06

Dnr 2018/000003 002

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Beslutsunderlag
Kommunledningsutskottets protokoll från den 26 september 2018.
Sociala utskottets protokoll från den 17 oktober och 23 oktober 2018.
Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:36-18:37.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 230

2018-11-06

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 28 oktober 2018.
Kontrollrapport - Styrning och ledning - Teknisk affärsverksamhet daterad
den 1 oktober 2018.
Kontrollrapport - Styrning och ledning - uppföljning och prognos av
kommunövergripande mål samt målen i respektive verksamhetsplan daterad
den 15 oktober 2018.
Kontrollrapport - Styrning och ledning - verksamhetsområde BoU daterad
den 17 oktober 2018.
Kontrollrapport - Styrning och ledning - verksamhetsområde VoU daterad
den 18 oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av kontrollrapporten för internkontroll.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 231

2018-11-06

Dnr 2018/001391 106

Medborgarlöfte 2018-2020
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun och polismyndigheten har i samverkan avlagt fyra
medborgarlöften. Ett utkast finns nu för antagande.
Beslutsunderlag
Medborgarlöfte 2018-2020.
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 september 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarlöften för 2018-2020, antas.
_____

Expedieras till:
Linn Bergsten Ahrens
Polisen
Ledningsgruppen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 232

2018-11-06

Dnr 2018/000202 733

Medborgarförslag - Anlägga en boulebana på Lindero
samt till det anlägga en grillplats med tillhörande
trädgårdsmöbler
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås anläggandet av en boulebana på baksidan av
äldreboendet Lindero i Mörbylånga. Förslagsställaren anser också att
boulebanan kan kompletteras med en grillplats och en grupp trädgårdsmöbler.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 25 januari 2018.
Kommunfullmäktiges beslut daterat den 27 februari 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det för närvarande inte
finns utrymme för en sådan investering samt att en befintlig boulebana i
närområdet är disponibel också för boende på Lindero.
_____

Expedieras till:
Elisabeth Noresund, Ridstigen 1, 386 51 Mörbylånga
Kultur- och fritidsverksamheten
Sekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 233

2018-11-06

Dnr 2018/000750 822

Medborgarförslag - Ställ i ordning badplatsen i
Kalvhagen
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget efterfrågas en upprustning av Kalvhagens badplats i
Mörbylånga. Det önskas renovering av bryggans trädäck samt en utbyggnad
längst ut på bryggan.
Britt-Marie Rosenqvist informerar om sitt förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 25 april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående
utredning gällande Kalvhagen.
_____

Expedieras till:
Britt-Marie Rosenqvist, Esplanaden 2, 386 50 Mörbylånga
Kultur- och fritidsverksamheten
Sekreteraren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 234

2018-11-06

Dnr 2018/001423 825

Riktlinje för kommunala småbåtshamnar i Grönhögen,
Mörbylånga och Färjestaden
Sammanfattning av ärendet
De tidigare föreskrifterna för de kommunala småbåtshamnarna antogs av
kommunstyrelsen år 2012. Begreppet föreskrifter är normalt förbehållet
dokument som kommunen med stöd av Regeringsformen väljer att låta ingå i
författningssamlingen. I den nu reviderade versionen har dokumentet istället
kallats för ”Riktlinje”.
Beslutsunderlag
Riktlinje för de kommunala småbåtshamnarna i Grönhögen, Mörbylånga och
Färjestaden, daterad den 2 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 2 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Riktlinjen för de kommunala småbåtshamnarna i Grönhögen,
Mörbylånga och Färjestaden antas.
_____

Expedieras till:
Teknisk affärsverksamhet
Kultur- och fritidsverksamheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dokumentansvarig
Carina Jönsson, 0485-478 98
carina.jonsson@morbylanga.se
Handbok

1(3)

Datum

Dnr

2018-10-02

2018/001423-825

Beslutande

Beteckning

Kommunstyrelsen § 234
2018-11-06
Giltighetstid

Aktualitetsprövning/revidering senast

1 år

2019

Dokumentkategori

Dokumentkoppling

Policy Taxa för båt- och gästhamnsplatser i Grönhögen,
Mörbylånga och Färjestaden

Riktlinje för kommunala småbåtshamnar i Grönhögen, Mörbylånga
och Färjestaden

Datum

Mörbylånga kommun

2018-10-02

Dnr

Sida

2018/001423-825

2(3)

Den som hyr en båtplats disponerar platsen under tiden 15 april-31 oktober
varje år. Kommunen hyr ut båtplatsen i befintligt skick.
Innan båtplatsen får tas i anspråk ska ett kontrakt undertecknas av båda
parter.
Avgiften betalas en gång per år och ska vara betald innan platsen får
användas för respektive säsong, 15 april. Kontraktet gäller sedan tillsvidare,
med en ömsesidig uppsägningstid på en månad.
Vid uppsägning från hyresgästs sida gäller följande:
Datum när uppsägning inkommer till kommunen:
(innevarande år):
Avgift
1 januari – 15 februari
16 februari – 30 juni
1 juli – 31 december

Ingen avgift
Halv avgift
Hel avgift

Vid uppsägning från kommunens sida på grund av misskötsel från
hyresgästens sida gäller samma avgifter som när hyresgästen själv säger upp
sin plats. Avgiften beräknas från det datum när hyresgästen mottagit
uppsägningen.
Vid uppsägning från kommunens sida av annan orsak än misskötsel från
hyresgästens sida betalar hyresgästen ingen avgift om platsen disponerats
mindre tid än halva säsongen och halv avgift om platsen disponerats mer tid
än halva säsongen.
Om utsänd faktura inte är betald senast på förfallodagen kommer platsen
sägas upp enligt reglerna för misskötsel. Om avgiften ändå betalas innan
uppsägningstiden har löpt ut så fortsätter kontraktet att gälla.
Hyresgäst är skyldig att följa dessa regler som gäller för hamnarna och att
följa anvisningar på uppsatta skyltar och anvisningar från kommunens
hamnvärd eller motsvarande.
Om båt olovligen förtöjs vid båtplats kommer polisanmälan att göras.
Viss andrahandsuthyrning är tillåten. Andrahandsuthyrning får ske under
högst en säsong och ska anmälas till kommunen. Vid otillåten andrahandsuthyrning, eller andrahandsuthyrning som inte anmälts till kommunen,
kommer avtalet att sägas upp enligt reglerna för misskötsel.
Hyresgäst är skyldig att meddela kommunen korrekt faktureringsadress.
Hyresgäst ansvarar själv för sin båt, förtöjningen och tillsynen. Kommunen
ansvarar för fasta förtöjningsanordningar i brygga, boj med kätting och
bojsten eller Y-bom. Hyresgäst måste själv kontrollera att förtöjningsanordningarna är tillräckliga och felanmäla eventuella brister till kommunen.
När båt är förtöjd, ska den vara försedd med tillräckligt antal fendrar och
andra anordningar, enligt försäkringsbolagens rekommendationer. Detta för
att förhindra skador på båtar, brygga eller boj. Hyresgäst har själv hela
ansvaret om dennes båt skadar en annan båt eller kommunens anläggning.
Varje båtägare ansvarar för att hålla sin båt ordentligt försäkrad.

Datum

Mörbylånga kommun

2018-10-02

Dnr

Sida

2018/001423-825

3(3)

Information om hantering av personuppgifter
Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen att gälla inom EU, även
kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Denna lag ersätter den
tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).
Det är viktigt för oss i Mörbylånga kommun att du känner dig trygg med hur
vi behandlar dina personuppgifter.
Här finns mer information hur vi behandlar dina personuppgifter
www.morbylanga.se/personuppgifter

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 235

2018-11-06

Dnr 2018/001497 311

Avtalsförslag till övertagande av huvudmannaskap för
väg 952 (Gamla Storgatan), väg 953 (Brandstationsgatan) samt del av väg 951 (Storgatan) i Färjestaden
Sammanfattning av ärendet
Idag är Trafikverket huvudman för vägarna Storgatan, Gamla Storgatan och
Brandstationsgatan i Färjestaden. Ett avtal har tagits fram som innebär att
delar av dessa vägar föreslås övergå till kommunalt huvudmannaskap.
Beslutsunderlag
Avtal, ärendenummer TRV 2018/3139, daterat den 12 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 17 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal godkänns.
2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.
_____

Expedieras till:
Trafikverket region Syd
Mark och exploatering
Miljö- och byggnadsförvaltingen
Teknisk affärsverksamhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 236

2018-11-06

Dnr 2018/001453 112

Borgerliga vigselförrättare 2019--2022
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Kalmar län har begärt en förteckning över de borgerliga
vigselförrättare som ska förordnas för de kommande fyra åren.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens begäran, inkommen den 22 oktober 2018.
Redovisning av genomförda vigslar åren 2017 och 2018 daterad den
21 september 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2018.
Förslag till beslut på mötet
Monika Löfvin Rosén (C), föreslår att även Gerd Åstrand utses som vigselförrättare.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt
förvaltningens förslag med Monika Löfvin Roséns tilläggsförslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreslå Länsstyrelsen i Kalmar län att utse nedanstående personer som
borgerliga vigselförrättare för mandatperioden 2019-2022:
Katarina Stjernfelt
Monika Bergman
Nina Åkesson-Nylander
Johan Gustafsson
Eva Traore Dahlberg
Eva Folkesdotter-Paradis
Elisabeth Cima-Kvarneke
Matilda Wärenfalk
Birgitta Roskvist
Bengt Jönsson
Ann Willsund
Gerd Åstrand
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-11-06

Expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar
Verksamhetsstöd – Kommunkansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 237

2018-11-06

Dnr 2018/001485 112

Remiss - Förordnande av begravningsombud
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Östergötland har översänt en remissförfrågan med önskan om
förslag på lämpliga personer som kan förordnas till begravningsombud.
Beslutsunderlag
Remiss gällande begravningsombud med diarienummer 204-10395-18,
inkommen den 15 oktober 2918.
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 oktober 2018.
Förslag till beslut på mötet
Matilda Wärenfalk (S), föreslår att även Anders Wassbäck utses som
begravningsombud.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de kan besluta enligt
förvaltningens förslag med Matilda Wärenfalks tilläggsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Kommunstyrelsens beslut
1. Föreslå Länsstyrelsen Östergötland att förordna nedanstående personer
som kommunens begravningsombud för mandatperioden 2019 – 2022:
Monika Bergman, Kvarnvägen 6, 386 51 Mörbylånga
Anders Wassbäck, Segerstad Vårdkastäkten 133, 386 64 Degerhamn
_____

Expedieras till:
Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping
Verksamhetsstöd – Kommunkansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 238

2018-11-06

Dnr 2018/001426 757

Samverkan i länet gällande familjehemsvården och
familjerätten
Sammanfattning av ärendet
Länets socialchefer har under de två senaste åren i olika sammanhang
diskuterat möjligheten till en samverkan då det gäller både
familjehemsvården och familjerätten. Det har resulterat i de utredningar som
nu presenteras för länets tolv kommuner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 1 oktober 2018.
Rapport, daterad den 1 oktober 2018.
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på mötet
Eva Folkesdotter Paradis (M), med instämmande av Eva Traore Dahlberg
(MP), föreslår att andra "ska" byts ut mot "kan" i vård- och
omsorgsutskottets förslag till beslut.
Matilda Wärenfalk (S), med instämmande av Gunilla Karlsson (C) och
Elisabeth Cima Kvarneke (V), bifaller vård- och omsorgsutskottets förslag
till beslut.
Ajournering
Klockan 10.38-10.41
Beslutsgång
Ordföranden ställer vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut mot Eva
Folkesdotter Paradis med flera ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förvaltningen ska fortsätta utreda hur samverkan med övriga kommuner
i länet gällande familjehemsvården och familjerätten ska se ut.
Reservation
Eva Folkesdotter Paradis (M), Agneta Stjärnlöf (M), Ulrik Brandén (M),
Henrik Yngvesson (M) och Eva Traore Dahlberg (MP) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Mjuka sektorn - vård och omsorg
Verksamhetsområdeschef Ann-Katrin Ståhl
Myndighetschef Malin Furberg
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Dnr 2018/001346 105

Föreläggande - kompletteringar till mål 3642-18 laglighetsprövning enligt kommunallagen - Överklagan
av Ironman samarbetsavtal
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsrätten i Växjö har begärt kommunens yttrande angående en
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Laglighetsprövningen gäller ett
samarbetsavtal mellan Mörbylånga kommun och Destination Kalmar AB, i
vilket kommunen förbinder sig att vara medfinansiär och samarbetspartner
för tävlingen Ironman Kalmar under åren 2019 – 2023.
Beslutsunderlag
Yttrande daterat den 25 oktober 2018.
Underrättelse från Förvaltningsrätten i Växjö daterad den 24 oktober 2018.
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Växjö daterat den 8 oktober 2018.
Samarbetsavtal daterat den 22 maj 2018.
Kommunstyrelsens § 143 den 14 augusti 2018.
Förslag till beslut på mötet
Elisabeth Cima Kvarneke (V), med instämmande av Eva Traore Dahlberg
(MP) ställer sig inte bakom yttrandet och yrkar därmed avslag på detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förvaltningens förslag
till yttrande eller besluta i enlighet med Elisabeth Cima Kvarnekes med flera
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrandet daterat den 25 oktober 2018 antas som sitt eget.
Reservation
Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Eva Traore Dahlberg (MP) reserverar sig
till förmån för eget yrkande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Förvaltningsrätten i Växjö, forvaltningsrattenivaxjo@dom.se
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Dnr 2018/000203 829

Medborgarförslag - Anlägga en handikappvänlig
minigolfbana med tillhörande glasscafé på lämplig
central plats i Mörbylånga
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget påpekas att en minigolfbana anpassad för funktionshindrade bör anläggas centralt i Mörbylånga tätort. I anslutning till
minigolfbanan föreslås också ett glasscafé.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 25 januari 2018.
Kommunfullmäktiges beslut daterat den 27 februari 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har
några möjligheter att avsätta skattemedel för den här typen av byggnation
men om en minigolfbana ändå skulle byggas på privat initiativ, kan
kommunen bland annat genom plan- och bygglovsprocesserna, medverka
till att banan uppförs med god tillgänglighet för alla.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/000509 847

Medborgarförslag - Ridväg från fyr till fyr
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslaget att vid
sidan av cykelvägen, som anläggs ”Fyr till fyr”, anlägga en smal ridväg.
Förslagsställaren motiverar förslaget med att det finns många hästar på ön
och genom denna åtgärd kan turismen på ön utökas genom att man utefter
vägen skulle kunna erbjuda bed/box & breakfast.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 29 mars 2018.
Kommunfullmäktiges beslut daterad den 24 april 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till vad som anförs i
tjänsteskrivelsen gällande risker för trafiksäkerheten, samt kultur- och
fritidsverksamhetens pågående uppdrag att kartlägga och inventera
befintliga och möjliga ridvägar i kommunen.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/000830 822

Medborgarförslag - Handikappsbad med ramp och
ledstång i Mörbylånga
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget efterfrågas en tillgänglighetsanpassad badplats i
Mörbylånga, med tillgång till ramp och ledstång. Detta för att göra
badplatsen tillgänglig för alla.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 11 maj 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 10 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat i och med pågående utredning.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/000965 512

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla
körfält på Ölandsbron - Återremiss
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att kommunen tar upp förhandling med berörd
myndighet angående att ha flexibla och flödesanpassade körfält på
Ölandsbron, detta för att kunna minska köer och eventuella olyckstillfällen. I
motionen nämns trycket på bron under turistsäsong och vid speciella
tillfällen som exempelvis påsk, midsommar, tävlingar och skördefest.
Beslutsunderlag
Motion, inkommit den 21 augusti 2017.
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 29 augusti 2017.
Kommunfullmäktiges § 65 den 24 april 2018, återremiss. Tjänsteskrivelse,
daterad den 11 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att kommunen anser att dialogen
med Trafikverket är god och att ta upp en förhandling med Trafikverket
gällande Ölandsbron och flexibla och flödesanpassade körfält inte är
aktuellt då beslut om en åtgärdsvalsstudie redan är fattat.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001204 346

Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till differentierad
vattentaxa
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att Mörbylånga kommun undersöker möjligheten till en
differentierad vattentaxa, genom att arbeta fram ett förslag till olika
debiteringar för olika vattenkonsumenter i kommunen. En för Mörbylånga
kommuns skattebetalare och kanske flera olika alternativ för till exempel
näringsidkare och sommarboende.
Beslutsunderlag
Motion, inkommit den 13 augusti 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 25 september 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås med anledning av att det inte har stöd i Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/000703 005

Revidering av informationssäkerhetspolicy
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande informationssäkerhetspolicy fastställdes av kommunfullmäktige i
februari månad 2017 och har aktualitetsprövats under år 2018. En arbetsgrupp har därefter anpassat policydokumentet till den nya situation som nu
råder med EU:s dataskyddsförordning GDPR samt Lag (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.
Beslutsunderlag
Informationssäkerhetspolicy, daterad den 4 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 4 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Informationssäkerhetspolicyn för Mörbylånga kommun antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/000390 161

Krisledningsplan för Mörbylånga kommun
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till krisledningsplan har utarbetats av den gemensamma risk- och
informationssäkerhetsfunktionen inom Ölands kommunalförbund samt
därefter anpassats något av förvaltningen inför ett politiskt beslut.
Beslutsunderlag
Krisledningsplan för Mörbylånga kommun, daterad den 3 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Krisledningsplanen för Mörbylånga kommun antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/001413 106

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län har beslutat att göra en hemställan till sina huvudmän om att godkänna en avveckling av förbundet så att
det kan träda i likvidation den 1 januari 2019. Den nya Region Kalmar län
tar då samtidigt över det regionala utvecklingsuppdraget.
Beslutsunderlag
Regionförbundet i Kalmar län, skrivelse gällande avslut av Regionförbundet,
daterad den 26 september 2018.
Förslag till ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län.
Förslag till nytt reglemente för Regionförbundet i Kalmar län.
Tjänsteskrivelse, daterad den 1 oktober 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Anta följande förändringar i förbundsordningen
Regionförbundet i Kalmar län ska från den 1 januari 2019 inte bedriva
någon verksamhet. Region Kalmar län har det regionala utvecklingsuppdraget.
Antalet ledamöter i styrelsen ska från 1 januari 2019 ändras från 33 till
13, motsvarande en ledamot från varje medlem. Varje ledamot ska ha en
ersättare.
Ingen nämnd för primärkommunala frågor ska utses.
Samtliga revisorer ska utses av Region Kalmar län.
Kungörelser och justerade protokoll anslås på region Kalmar läns
offentliga anslagstavla.
Då förbundet inte ska bedriva någon verksamhet ska inte någon budget
upprättas.
Förbundets tillfälliga styrelse för år 2019 ska ges rätten att bemyndiga en
person att hantera de uppgifter som styrelsen i egenskap av likvidator har
att utföra.
2. Anta följande förändringar i reglementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendeberedning för styrelsen ska göras av ordförande och vice
ordförande.
Kontrasignering av regiondirektör eller sekreterare är inte nödvändig.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2018-11-06

Dnr 2018/000579 730

Utredning av fristående utförare av särskilt boende
inom äldreomsorgen
Sammanfattning av ärendet
Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i
kommunen. För närvarande finns tillräckligt med platser men med ett
ökande behov behövs fler platser i framtiden. För att inte hamna i tidsnöd när
behovet ökar behöver kommunen ha god framförhållning när det gäller att
planera för utbyggnad av särskild boenden. Därför behöver kommunen redan
nu utreda vilket sätt som bäst kan lösa kommande behov.
Beslutsunderlag
Utredning daterad den 10 oktober 2018.
Kommunstyrelsens § 173 den 4 september 2018.
Kommunfullmäktiges § 153 den 25 september 2018, återremiss.
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 18 oktober 2018.
Förslag till beslut på mötet
Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets
förslag till beslut.
Matilda Wärenfalk (S) yrkar att ärendet överlämnas till den kommande
socialnämnden för beredning.
Ajournering
Klockan 11.18-11.23
Beslutsgång
Ordföranden ställer vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut mot
Matilda Wärenfalks ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Matilda Wärenfalks förslag.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för Matilda Wärenfalks yrkande.
Nej-röst för vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut.
Omröstningsresultat

Justerandes sign

Ja

Nej

Gunilla Karlsson (C)
Monika Löfvin Rosén (C)

Eva Folkesdotter-Paradis (M)
Ulrik Brandén (M)

Utdragsbestyrkande
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Matilda Wärenfalk (S)
Bength Andersson (S)
Ella-Britt Andersson (S)
Kristina Sjöström (S)
Elisabeth Cima Kvarneke (V)

2018-11-06

Agneta Stjärnlöf (M)
Eva Traore Dahlberg (MP)
Olof Nilsson (SD)
Henrik Yngvesson (M)

7 ja-röster och 6 nej-röster.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ärendet överlämnas till den kommande socialnämnden för beredning.
Reservation
Eva Folkesdotter-Paradis (M), Ulrik Brandén (M), Agneta Stjärnlöf (M) och
Henrik Yngvesson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018/000480 751

Begäran om redovisning i ärende gällande tillsyn av ett
barnärende (Dnr 8.5-10470/2018-3) Sekretess
Sekretessärende
_____

Expedieras till:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Box 2163, 550 02 Jönköping
Malin Furberg, myndighetschef

Justerandes sign
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Dnr 2018/001496 759

Remiss - Begäran om yttrande över framställning om
jäv har hanterats i formellt hänseende (Dnr 6367-2018)
Sekretess
Sekretessärende
_____

Expedieras till:
Riksdagens ombudsmän, JO, Box 16327, 103 26 Stockholm
Ann-Katrin Ståhl, verksamhetsområdeschef
Louise Kullman, utredare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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)

Gunilla Karlsson (C) § 225-249
Stig Salebäck (S) § 250

Monika Löfvin Rosén (C)
Johan P Hammarstedt (MP)

X
X

Eva Traore Dahlberg (MP)

X

Matilda Wärenfalk (S)

X

Bength Andersson (S)

X

Mattias Nilsson (S)

Ella-Britt Andersson (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)

--

Carl Dahlin (M)

--

Sven Stensson (M)

--

Sebastian Hallén (L)

--

Gunilla Karlsson (C)

(X)

Marcus Persson (C)

--

Eva Traore Dahlberg (MP)

(X)

Ulf Magnusson (S)

X

Kurt Arvidsson (S)

X

Ella-Britt Andersson (S)

(X)

Stig Salebäck (S) § 225-249

X

Annika Willaume (S)

X

Curt Ekvall (SD)

X

