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§ 125 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Margaretha Lööf-Johanson utses att justera dagens protokoll onsdagen 

den 11 juni 2014. 

_____ 
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§ 126 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Utsänd kallelse, samt ett extra ärende, godkänns som dagordning för 

sammanträdet. 

 

_____ 
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§ 127 Dnr 11681 - 

Information budgetberedning 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Gidö, tf ekonomichef informerar om budgetunderlaget. 

Beslutsunderlag 

Underlag inför budget 2015. 

Budgetprocessen. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Till kommunledningsutskottets budgetberedning den 12 juni 2014 

kommer utskottspresidierna att kallas till mötet.  

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sekreteraren 

Utskottspresidierna 

Jenny Gidö 

För kännedom: 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (46) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-06-02   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 128 Dnr 2012/000409 -250 

Markoptionsavtal Stora Vickleby 3:14  

Sammanfattning av ärendet 

Markoptionsavtal för Stora Vickleby 3:14 mellan kommunen och Maria och 

Jan Rutensköld upphör den 27 juni 2014. 

Beslutsunderlag 

Markoptionsavtal från den 27 juni 2014 med värdeutlåtande den 2 maj 2012. 

Kommunledningsutskottets § 36/2012. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Markoptionsavtalet ska inte förlängas. 

2. Uppdra till förvaltningen att i samråd med Jan och Maria Rutensköld 

undersöka om det finns annan kommunägd mark i Vickleby som kan 

vara av intresse för Rutensköld. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 
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§ 129 Dnr 2013/000292 -250 

Synpunkter på markoptionsavtal gällande nuvarande 
parkområde på fastigheten Stora Vickleby 3:14 

Sammanfattning av ärendet 

Jan och Maria Rutensköld har inkommit med projektbeskrivning och som de 

presenterade på kommunledningsutskottets möte. 

Lasse Ernst, kontaktperson för Vickleby Samfällighetsförening och 

Hembygdsförening med Irene Bauman presenterade sina synpunkter på 

kommunledningsutskottets möte. 

Beslutsunderlag 

Rutensköld – Projektbeskrivning Vickleby 3:14 den 12 maj 2014. 

Hembygdsförening och Samfällighetsförening, genom Lasse Ernst – 

Skrivelse den 12 maj 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att upprätta nyttjande/skötselavtal eller 

arrende/köpekontrakt på fastigheten Stora Vickleby 3:14, samt skötsel 

av lekplats, enligt medborgarförslag, med Vickleby Hembygdsförening. 

2. Uppdra till förvaltningen att utreda försäljning av remsa på ca 3x15 

meter på fastigheten Vickleby 3:14 till Birgitta Johansson, ägare till 

Vickleby 1:31. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Vickleby Hembygdsförening 

Birgitta Johansson 

Förvaltningen 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9 (46) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-06-02   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr 2014/000342 -253 

Köpekontrakt del av Glömminge 1:18 m fl Glömminge 
Backe 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen säljer del av Glömminge 1:18 skifte 3, ca 14 500 m
2
 till Ann 

Gustavsson och Birger Ramnebrink för en summa av 750 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt daterat 2014-05-27. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Berne Klysing (FP) och Nina Åkesson-Nylander (KD) yrkar på avslag då de 

anser att marken ska ut till allmän försäljning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot yrkandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna köpekontrakt. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet. 

Reservation 

Berne Klysing (FP) och Nina Åkesson-Nylander (KD) reserverar sig 

skriftligt mot beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann Gustavsson och Birger Ramnebrink 

Mark och exploateringsverksamheten 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 

 



 

 

 

 

 

RESERVATION 
 

Kommunstyrelsen 140602 

 

Ärende 7 - Köpekontrakt del av Glömminge 1:66 m fl Glömminge Backe  
 

Jag reserverar mig mot att Mörbylånga kommun säljer detta område så att endast en intressent 

givits möjlighet att köpa. Jag anser att så stora markområden, 1,4 ha, skall lämnas till allmän 

försäljning och att det är principiellt fel att kommunens mark inte bjuds ut till fler än en 

intressent. 

 

Genomgången av ärendet på kommunstyrelsen anser jag inte var fullständig. Enl uppgift så 

var genomgången på kommunledningsutskottet mer omfattande, vilket inte kom alla 

ledamöter i kommunstyrelsen till godo innan beslut. Då inte kommunstyrelsen fick möjlighet 

att ställa frågor till de ansvariga tjänstemän som informerade ledamöterna i 

kommunledningsutskottet, så anser jag vi fick en ojämn information inför slutgiltigt beslut. 

 

 

Färjestaden 140604 

 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Ledamot Kommunstyrelsen  
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§ 131 Dnr 2014/000345 -251 

Exploateringsavtal - Del av fastigheterna Glömminge 
1:66 och Glömminge 1:18 

Sammanfattning av ärendet 

Mellan Mörbylånga kommun, Ann Gustavsson och Birger Ramnebrink 

träffas exploateringsavtal enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal daterat 2014-05-09. 

Jävsnämndens protokoll § 33 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna exploateringsavtal. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar avtalet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann Gustavsson och Birger Ramnebrink 

Mark och exploatering 

Avtalsregister 

För kännedom: 
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§ 132 Dnr 2014/000288 -700 

ÄBIC dokumentation med stöd av ICF 

Sammanfattning av ärendet 

Införande av ÄBIC (äldres behov i centrum) med stöd av dokumentation 

enligt ICF (internationell klassifikation för funktionstillstånd och hälsa).  

Revisorerna i Mörbylånga kommun hade en granskning i november 2012 av 

äldreomsorgen genom PwC från biståndsbedömning till verkställighet. 

Dokumentationen behövde förbättras. Förvaltningen har påbörjat ett 

förbättringsarbete under 2013.  

Mörbylånga kommun ansöker om prestationsersättning för att införa ÄBIC i 

kommunen. Ansökan ska skickas till Socialstyrelsen innan den 24 oktober 

2014. För att ta del av prestationsersättningen behövs ett beslut och justerat 

protokoll där datum för beslut framgår om att införa ÄBIC.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningsmodell för införandet av ÄBIC inom SoL och LSS den 28 april 2014.  

Tjänsteskrivelse den 6 maj 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 21 maj 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Införa ÄBIC (äldres behov i centrum) i Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

För kännedom: 
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§ 133 Dnr 2014/000196 -007 

Revisionsrapport - Granskning av underhåll av gator 
och vägar 

Sammanfattning av ärendet 

Revision av hur Mörbylånga kommun underhåller sina gator och vägar 

utfördes av PwC, Stefan Karlsson under våren 2014 på uppdrag av 

revisorerna i Mörbylånga kommun. Revisionsrapporten är daterad till mars 

2014. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av underhåll av gator och vägar daterad mars 

2014. 

Tjänsteskrivelse den15 maj 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 27 maj 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) och Anne Wilks (MP) yrkar på återremiss 

med uppdrag till förvaltningen att ta fram nytt svar för att bemöta 

revisionsrapporten. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska återremitteras. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen att ta fram nytt 

svar för att bemöta revisionsrapporten. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 

För kännedom: 
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§ 134 Dnr 2014/000147 -735 

Svar - Medborgarförslag - Användning av presta-
tionsersättningen i demensvården på avd Linnéa, 
Rönningegården 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att prestationspengar från staten användas till 

ökad bemanning på demensenheten Linnéa, till upprättande av ”nostalgi-

hörna”, till utflykter, inköp av material samt inspirationsresa för personal. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld till kommunfullmäktige 29 april 2014. 

Tjänsteskrivelse den 13 maj 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 21 maj 2014. 

Överväganden 

Idag fungerar prestationsersättningar från staten så att de går tillbaka till 

verksamheten i form av utbildningsinsatser, utvecklingsdagar, vidareut-

veckling i verksamheten samt som uppmuntran till personal i form av värde-

checkar till personalgrupper. Pengar används också till investeringar av 

material. 

Prestationsersättningar används inte till att förstärka grundbemanningen 

eftersom detta är tillfälliga pengar. Pengar kan användas för att frikoppla 

personal viss tid för att arbeta vidare med förbättringsarbete. 

Förslag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar om tillägg att kommunen har samarbete 

med frivilligorganisationer och vidareutvecklar detta. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag med tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar 

detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå medborgarförslaget att använda prestationsmedlen till att öka 

grundbemanningen med hänvisning till uppgifterna som beskrivs ovan. 
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2. Avslå medborgarförslaget att använda prestationsmedlen till 

inspirationsresa för personalen samt utflykter med hänvisning till att 

medlen redan används till utbildningar för personal i hela 

äldreomsorgen. 

3. Bifalla medborgarförslaget att använda prestationsmedlen till inköp av 

materiel och upprättande av ”nostalgihörna” på Linnéa.  

4. Meddela att kommunen har samarbete med frivilligorganisationer och 

vidareutvecklar detta. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

M-verksamheten 

För kännedom: 
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§ 135 Dnr 2014/000168 -829 

Medborgarförslag - Bygg en skatepark i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit med önskemål om att bygga en skatepark i 

Mörbylånga. Förslagsställaren önskar en skatepark för att det är kul att skejta 

och att alla som skejtar vill ha en egen skatepark så att man inte stör andra 

som inte gillar skajting. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmäld på kommunfullmäktige den 29 april 2014. 

Tjänsteskrivelse den 8 maj 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2014. 

Överväganden 

I anslutning till fritidsgården Zokker anlades en skateramp under år 2013, 

visserligen inte av den större modellen men ändå en ramp som kan användas 

av alla åldrar. Positivt att det finns koppling till fritidsgården vid deras 

öppettider.  

Nu finns inga ekonomiska resurser från kommunalt håll att anlägga någon 

skateanläggning, möjligen skulle det kunna bli aktuellt när man så 

småningom kommer att exploatera området kring Zokker. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till ovan 

överväganden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

 

För kännedom: 
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§ 136 Dnr 2014/000237 -826 

Medborgarförslag - Fotbollsplan vid Zokker 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag har inkommit med önskemål om en gräsplan att spela 

fotboll på vid Zokker. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 29 april 2014. 

Tjänsteskrivelse den 7 maj 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2014. 

Överväganden 

Förslagsställaren skriver att kommunen har anlagt en asfalterad 

streethockeyplan där det tidigare fanns en gräsfotbollsplan, det är helt riktigt. 

Att spela fotboll på asfalt är enligt förslagsställaren inget alternativ. 

De två fotbollsmålen som finns intill Zokker kommer fortsättningsvis att 

placeras på annan plats intill Zokker som anses vara lämplig. Det kommer 

inte att bli någon fotbollsplan med fulla spelmått för matcher eller liknande 

vilket det inte heller varit tidigare. Spelplanen kommer att kunna användas 

för lek och spel i anslutning till två fotbollsmål 

Om det skulle finnas behov av en ”riktig” fotbollsplan får man som hittills ta 

sig till Skansenskolans fotbollsplan som ligger ca 3 minuters gångväg från 

Zokker. 

Genomfartstrafik till Sockerbruksområdet vid den stora järngrinden som 

finns i dag kommer efter önskemål från verksamheten på Zokker att stängas. 

Vägvisningen, fritidsgården Zokker, som finns på Köpmangatan till 

Kvarnvägen kommer enligt beslut från Trafikverket att flyttas till infarten 

vid ICA  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till ovan 

överväganden. 

_____ 
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Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Förvaltningen 

För kännedom: 
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§ 137 Dnr 782 -826 

Meddelanden och information 

MBL-information  

Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, 

MBL § 19, om ärenden på dagens föredragningslista. 

Samordningsförbundet 

Pierre Edström, ordförande och Hans Eriksson, vd informerade om 

förbundets arbete. Presentation av medlemsdialog 2014 mailades ut till 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. 

Regionförbundet – Diskussion kring en regional digital agenda 
för Kalmar län 

Lars Blomberg, ordförande och Bengt Falke, it-strateg presenterade förslaget 

och tog emot synpunkter. Remiss kommer  att skickas till kommunerna 

under hösten. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 2 juni 2014. 

_____ 
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§ 138 Dnr 2014/000009 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsutskottets protokoll den 5 maj 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 30 april 2014. 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 14:37 till och med nr 14:40. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 

 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajournerat klockan 14.00--14.10 
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§ 139 Dnr  

Ställplatser i Mörbylånga hamn 

Beskrivning av ärendet 

Husbilsparkering ska möjliggöras i Mörbylånga hamn under säsongen 2014. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 17/2011 

Kommunstyrelsens § 309/2013 

Tjänsteskrivelse den 28 maj 2014 

Överväganden 

Beslutet att tillhandahålla ställplatser för husbilar i Mörbylånga hamn under 

sommaren 2014 bör avslås på grund av följande: 

 Avsaknad av lämplig långsiktig plats i anslutning till servicebyggnaden. 

 Dåligt intresse från tillfrågade föreningar att hantera avgifterna och den 

tillsyn som krävs. 

 Nödvändiga merkostnader ryms inte i befintligt budget. 

 Camping i närheten välkomnar husbilarna, och som man kan hänvisa till 

i hamnen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att upphäva kommunstyrelsens § 309/2013 om ställplatser för husbilar i 

Mörbylånga hamn år 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar på avslag till förvaltningens förslag. Vill 

vi ha en attraktiv kommun ska det finnas ställplatser. 

Hans Sabelström (C) yrkar på avslag till förvaltningens förslag. Viktigt att 

det finns ställplatser i hamnområdet. 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar på avslag till förvaltningens förslag. 

Ungdomar kan ta in avgifter. 

Agneta Stjärnlöv (M) yrkar på avslag till förvaltningens förslag. 
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Günter Ruchatz (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. Samverka med 

turistnäringen för att hitta lösning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslagsyrkandena och finner 

att kommunstyrelsen beslutar avslå förvaltningens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå förvaltningens förslag och att kommunstyrelsens beslut 

§ 309/2013 gäller. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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§ 140 Dnr 2014/000002 -175 

Svar - Medborgarförslag - Önskan är att hela ön ska 
vara en frizon från smällare och raketer, året runt. 

Sammanfattning av ärendet 

Anki Fogelberg har lämnat ett medborgarförslag där hon önskar att hela ön 

ska vara en frizon från smällare och raketer året runt. Förslagsställaren 

hänvisar till miljöproblem och lidande under högtider som nyår. Hon 

framhåller vidare att man skulle kunna marknadsföra kommunen som en 

frizon och därmed kunna erbjuda campingstugor och hotellrum till djurägare 

under nyår. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på fullmäktige 25 februari 2014. 

Tjänsteskrivelse den 13 maj 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 27 maj 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Agneta Stjärnlöf (M) yrkar att annonsering om våra lokala ordnings-

föreskrifter ska ske i god tid inför större högtider i Din Kommun och på 

hemsidan. 

Nina Åkesson-Nylander (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Nina Åkesson-Nylanders yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottet. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen kan besluta enligt Agneta 

Stjärnlöfs tilläggsyrkande och finner at kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till de allt strängare reglerna 

på nationell nivå och att tillsynen av ett lokalt förbud blir dyr och 

komplicerad. 

2. Uppdra till förvaltningen att annonsera om våra lokala ordningsföre-

skrifter i god tid inför större högtider i Din kommun och på hemsidan. 

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 141 Dnr 2013/000800 -379 

Svar - Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V)  - Satsning på biogas i 
Mörbylånga kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna har lämnat en motion om satsning på biogas i Mörbylånga 

kommun. De yrkar att Mörbylånga kommun utreder förutsättningarna för att 

etablera biogasproduktion på Öland och att kommunen söker samarbete med 

andra aktörer och söker investeringsbidrag för en biogassatsning. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på fullmäktige den 26 november 2013. 

Tjänsteskrivelse den 12 maj 2014 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 27 maj 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse motionen besvarad med hänvisning till det projekt som 

Miljöverksamheten tagit initiativ till. 

2. Motionärerna inbjuds till kommunens workshop Biogas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 142 Dnr 2013/000845 -371 

Svar - Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 
Tillsättande av tillfällig beredning för analys av 
produktionsan-läggning för biogas samt en 
biogastankstation på Öland  

Sammanfattning av ärendet 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig beredning 

som får i uppdrag att göra en analys av möjligheterna att skapa en 

produktionsanläggning för biogas och en biogasstation på Öland. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på fullmäktige den 26 november 2013. 

Tjänsteskrivelse den 12 maj 2014 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 27 maj 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) yrkar på bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Margaretha Lööf-Johansons 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för Margaretha Lööf-Johansons yrkande. 

Omröstningsresultat 

11 Ja-röster och 4 Nej-röster 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse motionen besvarad med hänvisning till det projekt som 

Miljöverksamheten tagit initiativ till. 

2. Motionären inbjuds till kommunens workshop Biogas. 

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C) Annika Olsson (C) X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Henrik Yngvesson (M)  X   

  11 4  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27 (46) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-06-02   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr 2013/000905 -379 

Svar - Motion av Eva Öberg (MP) - Medlemskap i Biogas 
Sydost samt anställning av samordnare 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären yrkar att kommunen snarast söker medlemskap i biogas sydost 

samt att en samordnare anställs 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på fullmäktige 17 december 2013. 

Tjänsteskrivelse den 12 maj 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 27 maj 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anse motionen besvarad med hänvisning till det projekt som 

Miljöverksamheten tagit initiativ till. 

2. Motionären inbjuds till kommunens workshop Biogas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 144 Dnr 2014/000001 -175 

Svar - Motion av Charlotte Barvestad (ÖP) - 
Begränsning för privatpersoner att använda 
pyrotekniska varor såsom fyrverkerier och smällare 

Sammanfattning av ärendet 

Motionären yrkar att Mörbylånga kommunfullmäktige ändrar 19 § Allmänna 

lokala ordningsföreskrifter för Mörbylånga kommun till att 

Inte tillåta privata fyrverkerier eller smällare utan att ha tillstånd av 

polismyndigheten, oavsett vilken dag eller tid på året det är 

Fyrverkerier som beviljas tillstånd ska kungöras på kommunens hemsida 

och på annat lämpligt sätt i närområdet där de ska genomföras. 

Motionären skulle också om möjligt vilja och i kombination med 

ovanstående införa förbud mot försäljning av pyrotekniska varor i 

kommunen för att på så sätt markera ett ställningstagande. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på fullmäktige 25 februari 2014. 

Tjänsteskrivelse den 15 maj 2014. 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut den 27 maj 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Nina Åkesson-Nylander (KD), Anne Wilks (MP) och Margaretha Lööf-

Johanson (S) yrkar bifall till motionen. 

Hans Sabelström (C) och Eva Folkesdotter-Paradis (M) yrkar bifall till 

utskottets förslag. 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar om tillägg att försäljningsställena i 

kommunen får information om reglerna i de allmänna lokala 

ordningsföreskrifterna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot bifallsyrkandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Vidare hör ordföranden om de kan besluta enligt Elisabeth Cima-Kvarneke 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Avslå motionen med hänvisning till de allt strängare reglerna på nationell 

nivå och att tillsynen av ett lokalt förbud blir dyr och komplicerad. 

2. Uppdra till förvaltningen att försäljningsställena i kommunen får 

information om reglerna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 
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§ 145 Dnr 2014/000016 -378 

Svar - Motion av Berne Klysing (FP) - Översyn av 
gällande vindkraftsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Berne Klysing (FP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige i 

Mörbylånga kommun angående översyn av kommunens vindkraftsplan. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 25 februari 2014. 

Tjänsteskrivelse den 21 maj 2014. 

Samhällsbyggandsutskottets förslag till beslut den 27 maj 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Uppdra till plan- och byggenheten att efter revidering av 

kommunövergripande ”Översiktsplan (2015)” vunnit laga kraft direkt 

påbörja arbete med en revidering av tematiskt tillägg till översiktsplanen 

med avseende på vindkraft 

_____ 
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§ 146 Dnr 2014/000287 -700 

Taxa för livsmedel för särskilda näringsändamål inom 
LSS, servicebostad och gruppbostad 

Sammanfattning av ärendet 

SÄR-NÄR är en förkortning av ”Livsmedel för särskilda näringsändamål”. 

De vanligaste SÄR-NÄR-produkterna är sondmat och näringsdrycker. 

Landstinget i Kalmar län har från den 1 september 2012 börjat strikt följa 

sina förskrivningsanvisningar vilket innebär ”Förskrivning från landstingets 

dietist av SÄR-NÄR lämnas endast till personer i eget boende. För personer i 

kommunernas vård och omsorgsboende enligt SoL och LSS Gruppboende, 

servicebostad, ansvarar kommunerna för förskrivning av SÄR-NÄR”.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse den 2 juli 2013. 

Tjänsteskrivelse den 28 april 2014. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 21 maj 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Egenavgift inom LSS, servicebostad och gruppbostad blir som den är 

inom landstinget i Kalmar läns taxor. 

Brukarens egenavgift/månad för sondmat/näringsdryck. 

1 752 kronor 2301 kcal Energinivå/dag 

1 396 kronor 1801 – 2300 kcal -”- 

1 040 kronor 1301 – 1800 kcal -”- 

684 kronor 801 – 1300 kcal -”- 

363 kronor 401 – 800 kcal -”- 

150 kronor - 400 kcal -”- 

Vid behov av färre förpackningar enligt ovan, tillämpas egenvård och 

brukaren hänvisas till inköp via apoteket.  

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32 (46) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-06-02   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 147 Dnr 12154 -700 

Antagande av detaljplan - Del av Glömminge 1:66 mfl 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2008-01-25 om att upprätta detaljplan för fastigheten 

Glömminge 1:66.  

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder i anslutning till 

befintlig bebyggelse i Glömminge. Närheten till hästanläggning och platsens 

kultur- och naturvärden är viktiga förutsättningar för planens utformning. 

I samband med planarbetet kommer en sådan behovsbedömning att utföras 

så att beslut kan fattas om planen innebär betydande miljöpåverkan och 

behov av MKB. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-03-20 § 49 att ställa sig positiv 

till att pröva ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med normalt 

planförfarande. 

Jävsnämnden beslutade 2011-11-08 § 34 godkänna de 2011-11-08 

upprättande handlingarna för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från 2011-11-21 – 2011-12-19 med 

samrådsmöte 2011-12-06 

Jävsnämnden beslutade 2013-06-25 § 45 godkänna den 2013-06-25 

samrådsredogörelse över inkomna synpunkter som sin egen och att 2011-

11-08 upprättade handlingar revideras enligt samrådsredogörelsen och 

därefter skickas på utställning. 

Planförslaget har varit på utställning 2013-07-29 – 2013-09-02 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-04-30 

Kommunens utlåtande, upprättat 2014-06-17 

Plankarta, upprättad 2011-11-08, reviderad 2013-07-19  

Illustration, upprättad 2011-11-08, reviderad 2013-07-19  

Planbeskrivning, upprättad 2011-11-08, reviderad 2013-07-19 

Genomförandebeskrivning, upprättad 2011-11-08, reviderad 2013-07-19, 

redaktionellt ändrad 2014-06-17 

Delegationsbeslut, miljöbedömning daterat 2013-07-19 

Jävsnämndens förslag till beslut § 32 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Det 2014-06-17 upprättade kommunens utlåtande över inkomna 

synpunkter godkänns som sitt eget. 

2. Det 2011-11-08 upprättade, 2013-07-19 reviderade och 2014-06-17 

redaktionellt ändrade planförslaget antas i enlighet med PBL (Plan- och 

bygglagen) 5 kap 29 § (1987:10). 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 148 Dnr 2013/000118 -214 

Antagande av detaljplan - Del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2013-01-31 om att uppföra BoKloks flerfamiljshus i 

två plan med bostadsrätter i tre olika storlekar på en del av fastigheten 

Björnhovda 25:2 i Färjestaden. Platsen ligger intill Äppelvägen och 

Järnvägsgatan och nordöst om nybyggda hälso- och familjecentralen.  

Syftet med detaljplanen är att bygga bostäder i två plan på planområdet.  

I samband med planarbetet kommer en sådan behovsbedömning att utföras 

så att beslut kan fattas om planen innebär betydande miljöpåverkan och 

behov av MKB. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-03-12, § 58 att ställa sig positiv om 

prövning av ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med normalt 

planförfarande för området.  

Jävsnämnden beslutade 2013-10-22 § 69 godkänna de 2013-10-22  

upprättande handlingarna för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från 2013-11-11 – 2013-12-09 med 

samrådsmöte 2013-11-18 i Trossen, Södra hamnplan i Färjestaden.  

Jävsnämnden beslutade 2014-02-25 § 15 godkänna den 2014-02-25 

samrådsredogörelse över inkomna synpunkter som sin egen och att 2014-02-

25 upprättade handlingar revideras enligt samrådsredogörelsen och därefter 

skickas på granskning. 

Planförslaget har varit på granskning 2014-03-10 – 2014-04-07.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, upprättad 2014-05-16  

Plankarta, daterad 2013-10-22, reviderad 2014-02-25  

Planbeskrivning, daterad 2013-10-22, reviderad 2014-02-25 

Aktuell fastighetsförteckning, daterad 2013-10-09, reviderad 2014-02-14  

Grundkarta, daterad 2013-07-11 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad 2013-10-22, reviderad 2014-

02-25 

Behovsbedömning, upprättad 2013-10-22, reviderad 2014-02-25 
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Kommunens utlåtande, upprättad 2014-05-16 

Jävsnämndens förslag till beslut § 31 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Det 2014-05-16 upprättade Kommunens utlåtande över inkomna 

synpunkter godkänns som sitt eget. 

2. Det 2013-10-22 upprättade och 2014-02-25 reviderade planförslaget 

antas i enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 27 §. 

_____ 
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§ 149 Dnr 2014/000302 -353 

Överföringsledning Degerhamn - Grönhögen 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska verksamheten har begärt om att få tidigarelägga överföringsledning 

samt ett tillägg på 3 300 000 kronor utöver de pengar som redan finns i 

projektet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 9 maj 2014. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2014. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anläggandet av överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan 

Degerhamn/Södra Möckleby och Grönhögen tidigareläggs, så att en 

första etapp till Albrunna kan utföras redan hösten 2014. Entreprenaden 

samordnas med cykelprojektet Ölandsleden – ”Cykla Fyr till Fyr”.  

2. Anvisa tekniska verksamheten tillägg på 3 300 000 kronor för 

entreprenaden under 2014, utöver de pengar som redan finns i projektet. 

3. Återrapport av pågående projekt ska ske till kommunstyrelsen under 

hösten. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

För kännedom: 

 

 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38 (46) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-06-02   
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr 2014/000331 -042 

Årsredovisning fjärrvärmeverksamheten 2013 

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2013, Mörbylånga kommun. 

Årsrapport 2013, Nät Mörbylånga. 

Årsrapport 2013, Nät Färjestaden. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23maj 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Årsredovisningen för fjärrvärmeverksamheten 2013 godkänns. 

Protokollsanteckning 

Vi måste förbättra marknadsföringen av fjärrvärme. 

Margaretha Lööf-Johanson (S). 

_____ 
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§ 151 Dnr 2014/000272 -042 

Regionförbundet - Årsredovisning år 2013 samt 
revisorernas granskning 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet i Kalmar län hemställer hos medlemmarna i kommuner och 

landsting om ansvarsfrihet för år 2013. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2013. 

Inkommen skrivelse den 30 april 2014. 

Förbundsstyrelsens § 59. 

Revisorernas granskning 2013. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 maj 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Årsredovisning 2013 godkänns. 

_____ 
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§ 152 Dnr 2013/000772 -001 

Yttrande över slutbetänkandet från den tillfälliga 
beredningen "Justering av befintlig politisk 
organisation" 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen om justering av den politiska organisationen har lämnat sitt 

slutbetänkande. Betänkandet har debatterats i fullmäktige den 29 april. 

Fullmäktige har remitterat ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Beredningens slutbetänkande med bilagor. 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-29, § 44. 

Tjänsteskrivelse den 15 maj 2014. 

Kommunledningsutskottet punkter 1-23 med yrkanden från enskilda 

ledamöter den 23 maj 2014. 

Förslag till beslut på mötet 

Yrkanden utskottets punkter 1-6 

Hans Sabelström (C) - Ska finnas två fasta beredningar. 

Respektive beredning ska bestå av 7 ledamöter. 

Ledamöter i de fasta beredningarna ska vara ledamot eller ersättare i 

kommunfullmäktige. Beredningens ledamöter får inte sitta i 

kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsen.  

Avslutas uppdraget i kommunfullmäktige avslutas även uppdraget i 

beredningen. 

Margaretha Lööf-Johanson (S) - Återgå till nämndorganisation. 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) – Enligt utskottets punkter 1-6. 

Nina Åkesson-Nylander (KD) fasta och tillfälliga beredningar. 

Oförändrat antal ledamöter i de fasta beredningarna, dvs 11 st. 

Mötesanteckningar ska föras. 

Eva Öberg (MP) 7 ledamöter och 7 ersättare i de fasta beredningarna. 

Mötesanteckningar ska föras. 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Enligt utskottets punkt 2.  

En beredning ska bestå av 3-9 ledamöter. 
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Berne Klysing (FP) fasta beredningar, en mjuk och en hård, samt tillfälliga 

beredningar. 

Oförändrat antal ledamöter, dvs 11 st. 

Yrkanden utskottets punkter 14-21. 

Margaretha Lööf-Johanson (S) – Enligt utskottets punkter 14-21. 

Günter Ruchatz (M) - Utskottets punkt 21. Ändra till ”presentation ska ske 

under första halvåret”. Enligt utskottets punkter 14-20. 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) presentation av kommunfullmäktiges 

ledamöter på hemsidan. 

Berne Klysing (FP) – Enligt utskottets punkter 14-21. 

Yrkanden utskottets punkter 7-12. 

Günter Ruchatz (M) – Utskottets punkter 7-8 ändras till en utskottslös 

kommunstyrelse. Utskottets punkt 10 miljö- och byggnadsnämnd istället för 

jävsnämnd. 

Margaretha Lööf-Johanson (S) - Avslag på utskottets punkter 7-12 och yrkar 

på återgång till nämndorganisation. 

Nina Åkesson-Nylander (KD) – Utskottets punkter 7-8 ändras till en 

utskottslös kommunstyrelse, om inte så är förslaget oförändrat med utskott. 

Utskottets punkt 10 samhällsbyggnadsnämnd istället för jävsnämnd. 

Utskottets punkt 11 samhällsbyggnadsnämnd ska bestå av 7 ledamöter och 7 

ersättare. 

Hans Sabelström (C) – Enligt utskottets punkt 7-8 Utskottets punkt 9 

kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Utskottets punkt 10 samhällsbyggnadsnämnd istället för jävsnämnd. 

Utskottets punkt 11 samhällsbyggnadsnämnd ska ha 7 ledamöter och 7 

ersättare. 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) – Utskottets punkt 7 fem utskott med ett nytt 

kultur och näringslivsutskott. Utskottets punkt 8 Utskotten ska bestå av 7 

ledamöter och 7 ersättare. Utskottets punkt 9 kommunstyrelsen ska bestå av 

15 ledamöter och 15 ersättare. Utskottets punkt 11 jävsnämnd ska bestå av 7 

ledamöter och 7 ersättare. 

Berne Klysing (FP) - Tekniska verksamheten flyttas till 

kommunledningsutskottet. Ha kvar den nuvarande organisationen en 

mandatperiod till. Oförändrat ledamöter och ersättare. Utbildning krävs i 

nuvarande organisation. 
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Eva Folkesdotter-Paradis (M) - Om det inte blir utskottslös kommunstyrelse 

ska nuvarande fyra utskott och sociala utskottet finnas kvar enligt utskottets 

punkt 8. Utskottets punkt 9 kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 

11 ersättare. Utskottets punkt 10 miljö- och byggnadsnämnd istället för 

jävsnämnd. 

Nina Åkesson-Nylander (KD) - Om det inte blir utskottslös kommunstyrelse 

ska nuvarande fyra utskott och sociala utskottet finnas kvar enligt utskottets 

punkt 8. Utskottets punkt 9 kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 

11 ersättare. Utskottets punkt 10 samhällsbyggnadsnämnd istället för 

jävsnämnd. Utskottets punkt 11 samhällsbyggnadsnämnd ska bestå av 7 

ledamöter och 7 ersättare. 

Eva Öberg (MP) – Utskottets punkt 7 samma utskott som nuvarande 

organisation och ett utskott som har kultur, näringsliv och turism. Utskottets 

punkt 8 Oförändrat antal ledamöter i utskotten. Utskottets punkt 9 

Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) - Gemensam utbildning för alla politiker. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets punkt 13. 

Yrkanden utskottets punkt 22 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) - Tillgänglighetsplanen ska följas om att råden 

ska vara remissorgan. Kanslitjänst ska finnas i råden. 

Günter Ruchatz (M) råden ska vara referensorgan. 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) - Någon ska föra anteckningar i råden. Råden 

ska vara samrådsorgan istället för remissorgan. 

Sammanträdet ajourneras klockan 17.25—17.30. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag punkt 1-6 mot Margaretha Lööf-

Johansons yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Vidare ställs utskottets punkt 1 mot fasta och tillfälliga beredningar. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.  

Utskottets punkt 3 mot 7 ledamöter, 3-9 ledamöter eller 11 ledamöter. 

Ordföranden ställer förslagen var för sig och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt utskottets förslag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för Elisabeth Cima-Kvarnekes förslag. 
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Omröstningsresultat 

6 ja-röster, 3 nej-röster och 4 avstår. 

Beslutsgång 

Utskottets förslag punkt 6 ställs mot Nina Åkesson-Nylanders m fl förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för Nina Åkesson-Nylanders m fl förslag. 

Omröstningsresultat 

5 ja-röster, 4 nej-röster och 4 avstår. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt Hans Sabelströms 

förslag att beredningens ledamöter inte får sitta i kommunfullmäktiges 

presidium eller kommunstyrelsen och finner att kommunstyrelsens beslutar 

detsamma. 

Utskottets punkter 14-20 beslutar kommunstyrelsen enligt utskottet. 

Utskottets punkt 21 ställs mot Günter Ruchatz ändringsyrkande. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 

Utskottets punkt 23 beslutar kommunstyrelsen enligt utskottet. 

Utskottets förslag punkt 22 ställs mot Elisabeth Cima-Kvarnekes förslag om 

att råden ska vara remissorgan. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för utskottets förslag. 

Nej-röst för Elisabeth Cima-Kvarnekes förslag. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Beslutsgång 

Utskottets punkt 7 ställs mot BUF-organisation. 

Kommunstyrelsen beslutar BUF-organisation. 

Utskottets punkt 7 ställs mot Günter Ruchatz yrkande om utskottslös 

kommunstyrelse förutom socialt utskott samt miljö- och byggnadsnämnd 

istället för jävsnämnd. 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Günter Ruchatz förslag. 
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Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Günter Ruchatz förslag. 

Nej-röst för utskottets förslag. 

Sammanträdet ajourneras klockan 17.55—18.00. 

Omröstningsresultat 

6 ja-röster, 3 nej-röster 4 avstår. 

Beslutsgång 

Utskottets punkt 9 mot 15+15, 13+13 eller 11+11. 

Ordföranden ställer förslagen var för sig finner att kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen ska bestå av 13+13. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för 13-13. 

Nej-röst för Elisabeth Cima-Kvarnekes förslag, 15+15. 

Omröstningsresultat 

5 ja-röster och 3 nej-röster 2 avstår. 

Beslutsgång 

Utskottets punkt 10 ställs mot miljö- och byggnadsnämnd. 

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta miljö- och byggnadsnämnd istället för 

jävsnämnd. 

Miljö och byggnadsnämnden ska bestå av 7+7 eller 5+3 som ställs mot 

varandra. 

Kommunstyrelsen beslutar att miljö- och byggnadsnämnden ska bestå av 7 

ledamöter och 7 ersättare. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som 

ska beslutas av fullmäktige, i den omfattning som bedöms lämpligt. 

2. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och med 

fullmäktiges mandatperiods slut. 

3. En beredning ska bestå av 3-7 ledamöter. 

4. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att beredningarnas 

uppdrag formuleras med tydliga beredningsdirektiv, samt att vid behov 

ta initiativ till att föreslå tillsättande och entledigande av beredningar. 

5. Kommunfullmäktiges presidium ska ha täta kontakter med 

beredningarnas presidier och ska vid behov fatta beslut om hur 

beredningarnas arbete ska utföras. 
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6. Beredningarna ska ha tillgång till beredningsansvarig tjänsteman. 

Löpande mötesanteckningar ska inte föras.  

7. Beredningens ledamöter får inte sitta i kommunfullmäktiges presidium 

eller kommunstyrelsen. 

8. Ordföranden i fullmäktige ska benämnas ”kommunfullmäktiges 

ordförande”. 

9. Omfattningen på uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande 

bedöms vara 20-30 %. Frågan om den exakta omfattningen hänskjuts till 

arvodesberedningen. 

10. Kommunfullmäktiges ordförande ska företräda kommunen vid officiella 

besök, invigningar och andra viktiga evenemang i samspel med 

kommunstyrelsens ordförande. 

11. Kommunfullmäktiges ordförande ska ha huvudansvaret för kommunens 

dialog med medborgare. 

12. Fullmäktiges presidium ska besluta om fullmäktiges arbetsformer i den 

utsträckning som de inte är reglerade i arbetsordningen, mötenas 

utformning och inramning, genomförande av särskilda debatter, samt se 

till att information om fullmäktiges arbete och beslut snabbt och tydligt 

ges till allmänheten.  

13. Inramningen av fullmäktiges sammanträden ska syfta till att dels ge 

medborgarna större möjlighet till dialog med de förtroendevalda och 

dels till att fullmäktiges sammanträden upplevs som speciella tillfällen. 

14. Kommunfullmäktiges presidium ska fatta beslut som säkerställer att 

kommunfullmäktige följer upp kommunens verksamhet ur ett 

medborgarperspektiv, utöver den uppföljning som sker i samband med 

budget och bokslut.  

15. När ett nytt fullmäktige har valts ska samtliga ledamöter presentera sig 

under mandatperiodens första halvår. 

16. De tankar om ett vitalare fullmäktige som finns i beredningens 

betänkande ska vara vägledande för arbetet i fullmäktige. 

17. Kommunstyrelsens råd/referensorgan ska fungera som 

informationskanal mellan kommunstyrelsen och civilsamhället. 

Råden/referensorganen ska inte ha rollen som remissorgan och dess 

arbete ska inte medföra ett behov av kanslitjänster. 

18. Kommunstyrelsen ska vara utskottslöst förutom ett socialt utskott och en 

miljö- och byggnadsnämnd istället för en jävsnämnd. 
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19. Antal ledamöter och ersättare i sociala utskottet ska vara 3 ledamöter 

och 3 ersättare. 

20. Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

21. Mörbylånga kommun ska ha en miljö- och byggnadsnämnd, istället för 

en jävsnämnd, som ska hantera frågor som rör myndighetsutövning där 

kommunen är part. 

22. Miljö- och byggnadsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.  

23. Motionen om införande av oppositionsråd anses besvarad med 

hänvisning till förändringar i kommunallagen som medfört att 

förtroendevalda med en omfattning på sitt uppdrag som uppgår till minst 

40 % numer benämns kommunalråd eller oppositionsråd. 

Protokollsanteckning 

Från Nina Åkesson-Nylander (KD). 

Reservation 

Skriftlig reservation från Margaretha Lööf-Johanson (S), Bength 

Andersson (S), Roger Hedh (S) och Ulf Magnusson (S) 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C) Annika Olsson (C) -- -- -- 

Nina Åkesson Nylander (KD)   X  

Berne Klysing (FP)  -- -- -- 

Margaretha Lööf Johanson (S)    X 

Bength Andersson (S)    X 

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X 

Ulf Magnusson (S)    X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)  X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  6 3 4 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)   X  

Anna-Kajsa Arnesson (C) Annika Olsson (C) -- -- -- 

Nina Åkesson Nylander (KD)   X  

Berne Klysing (FP)  -- -- -- 

Margaretha Lööf Johanson (S)    X 

Bength Andersson (S)    X 

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X 

Ulf Magnusson (S)    X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)  X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  5 4 4 
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Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
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Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)  X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)  X  

Henrik Yngvesson (M)  X   
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Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S) -- -- -- 

Ulf Magnusson (S)  -- -- -- 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)  X  

Henrik Yngvesson (M)  X   
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PROTOKOLLSANTECKNING 

 

Kommunstyreslen 140602 

 

Ärende 26, Punkt 7 - Yttrandet över slutbetänkandet från den tillfälliga beredningen 

"Justering av befintlig politisk organisation" 
 

Den tillfälliga beredningen för justering av befintlig politisk organisation fick av 

kommunfullmäktige ett uppdrag som hade ett tydligt direktiv: Att arbeta med justeringar i vår 

befintliga organisation dvs utskottsmodellen.  

 

En förfrågan till kommunfullmäktiges presidium ställdes under uppdragets arbete, om den 

tillfälliga beredningen även får ta fram för- och nackdelar med en återgång till en 

nämndorganisation. Svaret blev nej. Kommunfullmäktiges presidium hänvisade till uppdraget 

och direktivet.  

 

När slutbetänkandet väl kom till kommunstyrelsen för yttrande, ställdes ett yrkande från 

socialdemokraterna att återgå till en nämndorganisation, trots tydligt uppdrag och direktiv 

från kommunfullmäktige att det är vår befintliga organisation som beredningen skall komma 

med förslag på justeringar.  

 

Detta var inte den tillfälliga beredningens uppdrag, anser jag, och därför borde inte yrkandet 

accepteras. Efter diskussion mottog kommunstyrelsens ordförande yrkandet om en återgång 

till nämndorganisation som ställdes mot kommunledningsutskottets förslag om en 

utskottsmodell. 

 

Den kristdemokratiska partigruppen har, innan den tillfälliga beredningens arbete påbörjades, 

presenterat i ett yttrande till kommunfullmäktige en önskan om att återgå till en 

nämndorganisation. Men självklart accepterade den kristdemokratiska partigruppen 

kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv, att beredningen enbart skulle justera vår befintliga 

organisation.  

 

När en nämndorganisation ställdes mot en utskottsmodell på kommunstyrelsen, fanns det bara 

ett alternativ för mig att lägga min röst på i denna omröstning - utskottsmodellen.  

 

Uppdraget var tydlig på den punkten från kommunfullmäktige och jag vill inte medverka till 

att stödja en nämndorganisation som inte beredningen kunnat lämna ett berett förslag på i sitt 

slutbetänkande. Kommunfullmäktige hinner dessutom inte att bereda ett förslag på en 

nämndorganisation innan nästa mandatperiod.  

 

Jag vill med ovanstående som bakgrund beklaga att ett yrkande om att återgå till en 

nämndorganisation godtogs på kommunstyrelsen trots kommunfullmäktiges tydliga uppdrag 

och direktiv endast avsåg vår befintliga organisation, dvs utskottsmodellen.  

 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Ledamot Kommunstyrelsen  

 



 

 

 

Reservation punkt 26 på kommunstyrelsens dagordning 2014-06-02 

Socialdemokraterna har hela tiden varit motståndare till införandet av en politisk organisation 

med beredningar och utskott och har tidigare reserverat sig mot beslutet. Utvärderingen av hur 

organisationen fungerat stärker vår övertygelse om att det demokratiska inflytandet minskar, 

att beslutsvägarna blir längre och att det har varit en kostnadskrävande organisationsmodell. 

I slutet av beredningsarbetet begärde vi att få ett tilläggsbeslut för att kunna göra en prövning 

av hur den gamla organisationen stod sig i förhållande till den nya. Detta avslogs av presidiet. 

Skälet för att införa BUF-modellen har bl a varit bristen av övergripande helhetssyn på 

kommunens ekonomi i den gamla organisationen. Detta har blivit bättre men kräver inte en ny 

organisation utan kan regleras via reglementen. 

Vi reserverar oss mot det föreliggande förslaget och yrkar istället på återgång till en 

nämndsorganisation. 

Margaretha Lööf-Johanson (S) 

Bength Andersson (S) 

Roger Hedh (S) 

Ulf Magnusson (S) 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Sven Stensson (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C) § 125-139 Annika Olsson (C) § 140-152 del av X 

Berne Klysing (FP) § 125-152 del av  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Bength Andersson (S) § 125-152 del av  X 

Matilda Wärenfalk (S) § 125-144 Roger Hedh (S) § 145-152 del av X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anne Wilks (MP) § 125-144 Eva Öberg (MP) § 145-152 X 

 

  



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2014-06-02 
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Personliga ersättare Närvaro 

Monica Löfvin Rosén (C)   

Inger Bergman (M)   

Jan Kerbosch (M)   

Tore Andersson (--)  

Jimmy Odenäng (M)   

Annika Olsson (C) § 125-139 (X) 

Birgit Åhlund (C)   

Monika Bergman (FP) X 

Jeanette Lindh (KD)  

Charlotte Barvestad (ÖP) § 125-152 del av X 

Bo Blad (S) § 125-152 del av X 

Roger Hedh (S) § 125-144 (X) 

Bertil Johansson (S)  

Anders Wassbäck (V)  X 

Eva Öberg (MP) § 125-144 (X) 
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