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§ 21  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Per Fredriksson och Bo Blad utses att justera dagens protokoll fredagen den 

27 mars 2015, klockan 9.00 på kommunkontoret. 

_____ 
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§ 22  

Godkännande av dagordning 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet. 

_____ 
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§ 23  

Godkännande av kungörelse 

Kommunfullmäktige har inget att erinra mot sättet för sammanträdets 

kungörande varför kungörelsen godkänns. 

_____ 
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§ 24  

Meddelanden och information 

Presentation av ledamöter 

Per Fredriksson (M) 

Bertil Eriksson (SD) 

Göran Backrot (C) 

Kjell Magnusson (C) 

Berne Klysing (FP) 

Rolf Jönsson (SD) 

Anne Wilks (MP) 

Eva Öberg (MP) 

Johan P Hammarstedt (MP) 

Anteckningar 

Samordningsgruppens anteckningar från den 13 mars 2015. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 21 april 2015. 

Debatt om Översiktsplan och VA-plan 

Som ett led i den politiska behandlingen av översiktsplanen och VA-planen 

så beslutade presidiet att en debatt ska genomföras innan ärendena lyfts på 

sammanträdet. 

Till sammanträdet har samtliga partier utsett varsin person som håller 

anförande under högst fem minuter. Efter varje anförande kan replik begäras. 

Varje replikskifte får utgöras av två repliker och två svar, vardera högst två 

minuter långa. Därefter avslutas replikskiftet. 

Ordföranden meddelar att Kristdemokraterna avstår från debatt samt 
följande talarordning: 

Günter Ruchatz (M), Per-Olof Johansson (S), Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Eric Rosenlund (SD), Anne Wilks (MP), Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Berne Klysing (FP) 

_____ 
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§ 25 Dnr 2014/000017 -010 

Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-01-20 § 12 att uppdra till 

miljö- och byggnadsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen inleda 

revidering av översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats 

som ingår i översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2015. 

Kommunens utlåtande efter granskning, daterad den 24 mars 2015. 

Antagandehandlingar, inklusive MKB, daterad den 24 mars 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 23/2015 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 84 med förslag till beslut. 

Förslag på mötet 

Günter Ruchatz (M) yrkar på en ändring i översiktsplanen om att ändra 

Talluddens camping till Talluddens stugby. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om fullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag och finner att de beslutar detsamma. 

Vidare hör ordföranden om fullmäktige kan besluta enligt Günter Ruchatz 

yrkande och finner att fullmäktige beslutar detsamma. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I översiktsplanen ändras Talluddens camping till Talluddens stugby. 

2. Det 2015-03-24 daterade utlåtande efter granskning godkänns som sitt 

eget. 

3. De 2014-02-11 upprättade, 2014-10-14  reviderade och 2015-03-24 

redaktionellt ändrade och daterade handlingarna antas enligt PBL 3 kap 

19 §. 

_____ 
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Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 26 Dnr 2014/000005 -344 

VA-Plan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 182 att ta fram en VA-planering 

med det innehåll samt den budget och tidplan som presenteras i ansökan och 

beslut om LOVA-bidrag samt att även se på mindre kommunala 

avloppsanläggningar byvis och även de ekonomiska konsekvenserna 

gentemot "långsträcksdragning".  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2015. 

Kommunens utlåtande efter granskning, daterad den 24 mars 2015. 

Antagandehandlingar, inklusive MKB, daterad den 24 mars 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 24/2015 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 85 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Det 2015-03-24 daterade utlåtande efter granskning godkänns som sitt 

eget. 

2. De 2014-02-11 upprättade, 2014-10-14  reviderade och 2015-03-24 

redaktionellt ändrade och daterade handlingarna antas enligt PBL 3 kap 

19 §. 

Reservation 

Anne Oscarsson (SD), Claus Zaar (SD), Bertil Eriksson (SD), Rolf Jönsson 

(SD), Eric Rosenlund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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§ 27 Dnr 2013/000210 -341 

Svar på Medborgarförslag - Värna om Ölands vatten 

Sammanfattning av ärendet 

Kenneth Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag daterat den 27 

februari 2013. Förslaget handlar om att värna om kvalitén på grundvattnet. 

"Det måste bli mer kunskap om vad en borrning i Ölands berggrund kan 

åstadkomma för skada t.ex. salt från gamla saltlager läcker upp i friska 

vattenförande lager. Därför föreslår jag att kommunstyrelsen använder 

miljöbalken 9 kap 10 paragrafen. Anläggningar för grundvattentäkter skall 

inrättas och användas på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer." 

Förslagsställaren Kenneth Nilsson var inbjuden att delta i överläggningen 

men var inte närvarande. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktiges möte den 26 mars 2013. 

Kommunfullmäktiges protokoll § 31/2013. 

Tjänsteskrivelse den 9 januari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 februari 2015. 

Kommunstyrelsens § 77 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Skyddet av Mörbylånga kommuns vattentäkter och dricksvattnet i 

kommunen är av högsta prioritet och därför pågår arbete med att bilda 

vattenskyddsområden för de vattentäkter som idag saknar det och de 

befintliga vattenskyddsområdena ska revideras. 

Mörbylånga kommun saknar kunskap om hur berggrunden skulle 

påverkas av borrning efter gas. SGU (Sveriges Geologiska 

Undersökning) som även är remissinstans för Bergsstaten, som ger 

tillstånd till gasborrning, är själva osäkra på hur berggrunden skulle 

påverkas. Mörbylånga kommun har därför kontakt med SGU och de ska 

göra ett borrhål i kommunen för att studera lagerföljd mm. för att få ett 

bättre underlag för bedömning.  

2. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

_____ 
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Expedieras till: 

Kenneth Nilsson, Algutsrum 202, 386 90 Färjestaden 

 

 

 

 

Ajournering 19.15 – 19.45 
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§ 28  

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om interpellationerna och 

frågorna får ställas och finner att de får ställas. 

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunalråd Henrik Yngvesson (M) - Jämställdhetsfrågor 

i Mörbylånga kommun från Anna Hedh (S) 

Henrik Yngvessons svar den 21 mars 2015 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) - 

Angående förekomsten av allmän visstidsanställning i vår kommun från 

Anders Wassbäck (V) 

Henrik Yngvessons svar den 21 mars 2015 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) - 

Frågor gällande personalpolitiskt program vid uppsägning på grund av 

långtidssjukskrivning från Anders Wassbäck (V) 

Henrik Yngvessons svar 21 mars 2015 

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) om välfärdsbokslutet från 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Henrik Yngvessons svar 21 mars 2015 

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) om samarbetsavtal av IT-

tjänster mellan Mörbylånga och Borgholms kommuner från Carina 

Adolfsson Elgestam (S). 

Henrik Yngvessons svar 23 mars 2015 

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) om kvalitetssäkra 

flyktingmottagandet och att kommunen tar initiativ till att verka för att det 

finns värdfamiljer från Carina Adolfsson Elgestam (S). 

Henrik Yngvessons svar 23 mars 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationerna och frågorna får ställas. 
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2. Interpellationerna och frågorna anses vara besvarade.   

_____ 
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§ 29 Dnr 2015/000085 -841 

Anmälan av Medborgarförslag - Öppna brunnar för 
tömning av gråvatten och fyllning av färskvatten för 
husbilar vid avloppsverken eller vid återvinnings-
centralerna 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Croneld har lämnat ett förslag. 

En husbil har tvåavloppstankar. En från handfat disk å dusch. Den är ofta 

svårt att hitta tömning till. För att undvika att detta gråvatten hamnar i 

naturen skulle man med enkla medel kunna öppna ett avloppsrör vid 

kommunens reningsverk eller återvinningscentraler. Miljövinsterna blir 

dubbla, inget gråvatten i diken och husbilarna befrias att köra unt med 

onödig last. Det vore en fin gest till våra besökare och visa att husbilsturister 

är välkomna till Öland. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 9 februari 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast 

den 2 juni 2015. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 30 Dnr 2015/000093 -811 

Anmälan av Medborgarförslag - Att Mörbylånga 
kommun anlägger en markerad motionsslinga för 
längdsimning mellan badplatsen i Färjestadens hamn 
och söderut (på grunt vatten) 

Sammanfattning av ärendet 

Sigrid Fredriksson har lämnat ett förslag.  

"Snart är det badsäsong igen. Badarna vid Färjestadens hamn blir fler och 

fler, dels blir badplatsen bättre och bättre men dessutom ökar intresset för 

längdsimning. Några tränar för Ironman och liknande, några utnyttjar bara 

den varmare vattentemperaturen till motionssimning. Startar man från 

badbryggan och simmar söderut kan man simma långt på grunt vatten. Men 

hur långt simmar man? Ständigt denna fråga. Mitt förslag är att kommunen 

markerar avstånd från bryggan, 100 m, 200 m, 500 m, 1000 m t.ex. På så sätt 

uppmuntrar man oss motionärer att träna samtidigt som man lockar de mer 

vältränade till en bra och säker träningsplats." 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 10 februari 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast 

den 2 juni 2015. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Sigrid Fredriksson 
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§ 31 Dnr 2015/000141 -820 

Anmälan av Medborgarförslag - Rastgårdar för hundar 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag har inkommit om rastgårdar i Färjestaden. "Antalet hundar i 

Färjestaden har ökat markant. Hundarna behöver en plats att få rasa runt 

bland andra hundar utan koppel. Det finns inte sådan plats i Färjestaden. 

Under perioden 1:a mars till den 20:e augusti kan man inte ha hundar lösa i 

skog och mark. Jag anser därför att en eller två hundrastgårdar bör 

iordningställas." 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 12 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut senast 

den 8 september 2015.   

_____ 
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Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Förslagsställaren 
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§ 32  

Anmälan av motioner 

Beslutsunderlag 

1. Av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - Att 

tillsätta en beredning för genomförandet av medborgardialoger. 

2. Av Johan P Hammarstedt (MP) - Fria resor med kollektivtrafiken för 

skolbarn i Mörbylånga kommun. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 mars 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motion nr 1 remitteras till kommunfullmäktiges presidium för beredning. 

2. Motion nr 2 remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____ 
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Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr 2015/000109 -140 

Tillsättande av beredning för näringslivsstrategi för 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen saknar en näringslivsstrategi och för att ta fram ett förslag till 

strategi förslås att en beredning tillsätts. 

Kommunfullmäktiges presidium har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag till beredningsdirektiv för en sådan beredning.  

När en beredning tillsätts ska fullmäktige också besluta om antal ledamöter, 

ordförande, vice ordföranden, hur beredningen ska arvoderas samt vilket 

uppdrag beredningen har i form av beredningsdirektiv.  

Beslutsunderlag 

Anteckningar från fullmäktigepresidiets sammanträde den 23 februari 2015 

§ 3. 

Tjänsteskrivelse den 27 februari 2015. 

Kommunstyrelsens § 82 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En beredning med namnet "Näringslivsstrategi för Mörbylånga 

kommun" tillsätts. 

2. Beredningen tillsätts för tiden från och med den 1april 2015 till och med 

den 18 december 2015, då slutbetänkandet ska överlämnas till 

fullmäktiges presidium.  

3. Ett preliminärt betänkande ska överlämnas till fullmäktiges presidium 

den 5 oktober som ska utgöra underlag för en debatt i fullmäktige den 20 

oktober. 

4. Beredningen ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Ersättarna har rätt 

att närvara vid beredningens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare 

får delta i överläggningarna och har rätt att få sin mening antecknad i 

betänkandet. 

5. Valbara till beredningen ska vara ledamöter och ersättare i fullmäktige 

som inte samtidigt är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen eller är 

en del av fullmäktiges presidium. 
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6. Bland de fem ledamöterna ska fullmäktige utse ordförande samt 1:e och 

2:e vice ordförande. 

7. Samtliga ledamöter får arvode och ersättning i samband med 

sammanträden enligt arvodesreglementet § 2.  

8. För att täcka beredningens kostnader avsätts 75 000 kronor från 

kommunfullmäktiges anslag för beredningar. 

9. Beredningens uppdrag framkommer av följande direktiv: 

Beredningen ska lämna förslag till en näringslivsstrategi för Mörbylånga 

kommun 2016-2025. 

Beredningen ska utgå från de strategiska målen i dokumentet Visioner 

och strategier 2025 som antagits av fullmäktige. 

Det arbete som gjorts av förvaltningen ska tillsammans med inlämnade 

synpunkter från partierna vara en del av underlaget för beredningens 

arbete. 

Arbetet i beredningen ska så långt det är möjligt ske i dialog med det 

lokala näringslivet. 

Strategin ska innehålla tydliga och prioriterade mål för arbetet med 

näringslivsutveckling i kommunen. 

Beredningen ska särskilt beakta behovet av en god näringslivsutveckling 

i hela kommunen och olika näringars olika behov. Dessutom ska 

aspekterna jämställdhet och integration beaktas i arbetet. 

Det ligger inte i beredningens uppdrag att föreslå åtgärder för att nå de 

uppsatta målen. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktiges presidium 

Utsedda i beredningen 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Sekreterarna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (30) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2015-03-24  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 2015/000151 -102 

Val av 5 ledamöter och 2 ersättare till beredningen 
Näringslivsstrategi för Mörbylånga kommun tiden 
1 april 2015 - 18 december 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I beredningen näringsslivsstrategi utses nedanstående ledamöter och 

ersättare tiden från och med den 1 april 2015 till och med den 18 

december 2015. 

Ledamöter Ersättare 

Mats Edén (M) 

 

 

Anne Wilks (MP) 

 

 

Göran Backrot (C) 

 

 

Ylva Bengtsson (V) 

 

 

Berne Klysing (FP) 

 

 

 

Tina Thuresson (S) 

 

 

 

Jerker Nilsson (S) 

 

 

 

_____ 
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Valda 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Verksamhetsstöd – Personal 
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§ 35 Dnr 2015/000152 -102 

Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande till 
beredningen Näringslivsstrategi för Mörbylånga 
kommun tiden 1 april 2015 - 18 december 2015 

Förslag under mötet 

Ordförande: Mats Edén (M) 

1:e vice ordförande: Göran Backrot (C), Tina Thuresson (S) 

2:e vice ordförande: Tina Thuresson (S) 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två förslagen om 1:e vice ordförande var för sig och 

finner att kommunfullmäktige beslutar utse Göran Backrot (C) till 1:e vice 

ordförande. 

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. På röstsedeln 

ska bara ett namn skrivas på föreslagen 1:e vice ordförande. Per Fredriksson 

och Bo Blad utses till rösträknare. 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i valurna. 

Omröstningsresultat 

Anne Oscarsson (SD), Bertil Eriksson (SD), Rolf Jönsson (SD), Claus Zaar 

(SD), Eric Rosenlund (SD) avstår från att rösta. Antalet avgivna röster är 44 

samtliga valsedlar är giltiga. 

Med 25 röster för Göran Backrot (C) och 19 röster för Tina Thuresson (S) 

beslutar kommunfullmäktige utse Göran Backrot (C) till 1:e vice 

ordföranden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I beredningen näringslivsstrategi utses nedanstående för tiden från och 

med den 1 april 2015 till och med den 18 december 2015.   

Ordförande 

Mats Edén (M) 
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1:e vice ordförande 

Göran Backrot (C) 

 

 

2:e vice ordförande 

Tina Thuresson (S) 

 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 
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§ 36 Dnr 2015/000110 -860 

Tillsättande av beredning för kulturstrategi för 
Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen saknar en kulturstrategi och för att ta fram ett förslag till strategi 

förslås att en beredning tillsätts. 

Kommunfullmäktiges presidium har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 

förslag till beredningsdirektiv för en sådan beredning.  

När en beredning tillsätts ska fullmäktige också besluta om antal ledamöter, 

ordförande, vice ordföranden, hur beredningen ska arvoderas samt vilket 

uppdrag beredningen har i form av beredningsdirektiv.  

Beslutsunderlag 

Anteckningar från fullmäktigepresidiets sammanträde den 23 februari 2015 

§ 2. 

Tjänsteskrivelse den 26 februari 2015. 

Kommunstyrelsens § 83 med förslag till beslut. 

Förslag på mötet 

Anne Oscarsson (SD) yrkar på att alla åtta partier ska vara representerade i 

beredning kulturstrategi. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag punkt 4 mot Anne Oscarssons 

yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen 

förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En beredning med namnet "Kulturstrategi för Mörbylånga kommun" 

tillsätts. 

2. Beredningen tillsätts för tiden från och med den 1april 2015 till och med 

den 2 november 2015, då slutbetänkandet ska överlämnas till 

fullmäktiges presidium.  

3. Ett preliminärt betänkande ska överlämnas till fullmäktiges presidium 

den 7 september som ska utgöra underlag för en debatt i fullmäktige den 

22 september. 
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4. Beredningen ska bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare. Ersättarna har rätt 

att närvara vid beredningens sammanträden. Icke tjänstgörande ersättare 

får delta i överläggningarna och har rätt att få sin mening antecknad i 

betänkandet. 

5. Valbara till beredningen ska vara ledamöter och ersättare i fullmäktige 

som inte samtidigt är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen eller är 

en del av fullmäktiges presidium. 

6. Bland de fem ledamöterna ska fullmäktige utse ordförande samt 1:e och 

2:e vice ordförande. 

7. Samtliga ledamöter får arvode och ersättning i samband med 

sammanträden enligt arvodesreglementet § 2.  

8. För att täcka beredningens kostnader avsätts 75 000 kronor från 

kommunfullmäktiges anslag för beredningar. 

9. Beredningens uppdrag framkommer av följande direktiv:  

Beredningen ska lämna förslag till en kulturstrategi för Mörbylånga 

kommun 2016-2025. 

Beredningen ska utgå från de strategiska målen i dokumentet Visioner 

och strategier 2025 som antagits av fullmäktige. 

Det arbete som gjorts av förvaltningen ska tillsammans med inlämnade 

synpunkter från partierna vara en del av underlaget för beredningens 

arbete. 

Arbetet i beredningen ska så långt det är möjligt ske i dialog med 

medborgare och kulturföreträdare i kommunen.  

Strategin ska innehålla tydliga och prioriterade mål för hur Mörbylånga 

kommun ska bli en ledande kulturkommun. 

Beredningen ska särskilt beakta förutsättningarna för en god kulturell 

infrastruktur, utvecklingen av deltagandekultur och samarbete med 

befintliga kulturinstitutioner samt ha ett fokus på frågor som gäller barn 

och unga. Dessutom ska aspekterna jämställdhet och integration beaktas 

i arbetet. 

Det ligger inte i beredningens uppdrag att föreslå åtgärder för att nå de 

uppsatta målen. 
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Reservation 

Anne Oscarsson (SD), Claus Zaar (SD), Bertil Eriksson (SD), Rolf Jönsson 

(SD), Eric Rosenlund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktiges presidium 

Utsedda i beredningen 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Sekreterarna 
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§ 37 Dnr 2015/000153 -102 

Val av 5 ledamöter och 2 ersättare till beredningen 
Kulturstrategi för Mörbylånga kommun tiden 1 april 
2015 - 2 november 2015 

Förslag under mötet 

Ledamöter: Gun Karlesand (M), Gerd Åstrand (C), Nora Eklöv (MP), 

Henriette Koblank (S), Bertil Johansson (S), Eric Rosenlund (SD). 

Ersättare: Nina Åkesson Nylander (KD), May-Anita Brevik (V), Eric 

Rosenlund (SD) 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de sex förslagen på ledamöter var för sig och finner att 

kommunfullmäktige beslutar utse Gun Karlesand (M), Gerd Åstrand (C), 

Nora Eklöv (MP), Henriette Koblank (S), Bertil Johansson (S) som 

ledamöter i beredning för kulturstrategi. 

Vidare ställer ordföranden de tre förslagen på ersättare var för sig och finner 

att kommunfullmäktige beslutar utse Nina Åkesson Nylander (KD), May-

Anita Brevik (V) som ersättare i beredning för kulturstrategi. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I beredning kulturstrategi utses nedanstående till ledamöter och ersättare 

tiden från och med den 1 april 2015 till och med den 2 november 2015. 

Ledamöter Ersättare 

Gun Karlesand (M) 

 

 

Nina Åkesson (KD) 

 

 

Gerd Åstrand (C) 

 

 

May-Anita Brevik (V) 

 

 

Nora Eklöv (MP) 
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Henriette Koblank (S) 

 

 

 

Bertil Johansson (S) 

 

 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 
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§ 38 Dnr 2015/000154 -102 

Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande till 
beredningen Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 
tiden 1 april 2015 - 2 november 2015 

Förslag under mötet 

Ordförande: Gun Karlesand (M) 

1:e vice ordförande: Gerd Åstrand (C), Henriette Koblank (S) 

2:e vice ordförande: Henriette Koblank (S) 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de två förslagen om 1: vice ordförande var för sig och 

finner att kommunfullmäktige beslutar utse Gerd Åstrand (C) till 1:e vice 

ordförande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I beredningen kulturstrategi utses nedanstående för tiden från och med 

den 1 april 2015 till och med den 2 november 2015. 

Ordförande 

Gun Karlesand (M) 

 

 

1:e vice ordförande 

Gerd Åstrand (C) 

 

 

2:e vice ordförande 

Henriette Koblank (S) 

 

 

_____ 
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Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Kansli 

Verksamhetsstöd – Personal 

Walda 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stensson (M)  X 

Per Fredriksson (M)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Inger Bergman (M)  X 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M) Roger Jonsson (M) X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Jimmy Odenäng (M)  X 

Micael Ullerteg (M) Anita Karlsberg (M) X 

Lena Norlander (M)  X 

Pia Schröder (M)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Monika Löfvin-Rosen (C)  X 

Gerd Åstrand (C)  X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (FP)  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD) Jeanette Lind (KD) X 

Anne Wilks (MP)  X 
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Eva Öberg (MP)  X 

Johan P Hammarstedt (MP)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Carina Adolfsson Elgestam (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Bo Blad (S)  X 

Jerker Nilsson (S) Stig Salebäck (S) X 

Malin Hedberg (S) Kurt Arvidsson (S) X 

Tina Thuresson (S)  X 

Bertil Johansson (S)  X 

Fredrik Jämtin (S)  X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Anna Hedh (S)  X 

Roger Hedh (S)  X 

Ella-Britt Andersson (S)  X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X 

Anders Wassbäck (V)  X 

Claus Zaar (SD)  X 

Anne Oscarsson (SD)  X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Bertil Eriksson (SD)  X 

Rolf Jönsson (SD)  X 
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Ersättare Närvaro 

Roger Jonsson (M) (X) 

Simon Sjöstedt (M) --- 

Thorbjörn Hagström (M) --- 

Mats Edén (M) --- 

Ludvig Hasselbom (M) --- 

Fredrik Gustavsson (M) --- 

Jörgen Ohlsson (M) --- 

Anita Karlberg (M) (X) 

  
Johan Sigvardsson (C) X 

Gunilla Karlsson (C) X 

Marcus Johansson Persson (C) X 

  
Monika Bergman (FP) --- 

Sebastian Hallén (FP) --- 

  
Carl-Henrik Gadeberg (KD) --- 

Jeanette Lindh (KD) (X) 

  
Bo Sjölin (MP) X 

Nora Eklöv (MP) X 

  
Anneli Eklöf (S) --- 

Stig Salebäck (S) (X) 

Henriette Koblank (S) --- 

Kurt Arvidsson (S) (X) 

Veronika Hildingsson (S) --- 

Per Elgestam (S) --- 

Zandra Norén Olsson (S) --- 

Ulf Sjöbäck (S) --- 

  
Ylva Bengtsson (V) --- 

May-Anita Brevik (V) --- 
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Ersättare Närvaro 

Bert Carlsson (SD) --- 

Birger Olsson (SD) --- 

Olof Nilsson (SD) --- 
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