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§ 122   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anna-Kajsa Arnesson (C) och Jerker Nilsson (S) utses att justera dagens 

protokoll måndagen den 2 oktober 2017, klockan 15.00 på kommun-

kontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 123   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande tillägg. 

 Under ärende 5, Meddelande och information, tillkommer en information 

om Arbetsmiljöenkät 2017 och sjukfrånvaron. 

 Under ärende 12, Interpellationer och frågor, tillkommer en fråga.   

_____ 
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§ 124   

Godkännande av kungörelse 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla, hemsidan och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Finns inget att erinra mot sättet för sammanträdets kungörande varför 

kungörelsen godkänns.  

_____ 
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§ 125 Dnr 2017/000016 105 

Meddelanden och information  

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet informerar – Regional Utvecklingsstrategi 2030 

Regionförbundet i Kalmar län har som regionalt utvecklingsansvarig aktör 

uppdraget att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Kommunen har 

fått förslaget till strategi för eventuella synpunkter senast den 17 november 

2017. 

Ulf Nilsson, ordförande Regionförbundets styrelse, informerar om aktuella 

frågor som berör länet, infrastruktur i stort, näringslivssektorn, samt 

utbildningsfrågor.  

Helena Nilsson, regiondirektör, informerar bland annat om förslag till 

regional utvecklingsstrategi, om tidplanen - under våren 2018 fattas det 

formella beslutet om utvecklingsstrategin, styrkor för att utveckla länet 

ytterligare, prioriterade utvecklingsområden, samt strategier för dessa. 

Information HR- och administrativa chefen  

Charlotta Rasmusson, HR- och administrativ chef sedan mitten av maj i år, 

presenterar sig och berättar om sitt uppdrag både för verksamhetsstöd och 

för hela organisationen. Charlotta informerar därefter om resultat från 

Arbetsmiljöenkät 2017, i jämförelse med 2015 års arbetsmiljöenkät, 

handlingsplaner med förbättringsåtgärder, prioriterade områden, samt 

presenterar siffror för sjukfrånvaron under åren 2015, 2016 och 2017 till och 

med augusti månad. 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 178-219, 2017 anmäls. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut §§ 100-109, 2017 anmäls.   

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 13 september 2017. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 24 oktober 2017.  

_____ 
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§ 126 Dnr 2017/000156 332 

Svar på Medborgarförslag - Ny lekplats vid Träskolan 
Torslunda 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget önskas en ny lekplats vid Träskolan på Torslunda 

skola.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 28 februari 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 mars 2017.    

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 12 juni 2017.  

Kommunstyrelsens § 166/2017 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att i kommande 

utemiljöprojekt kommer skolgården på Torslunda skola att prioriteras.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Herman Svensson, Gladers väg 7, 386 96 Färjestaden 

Anneli Sjöö, M-verksamheten  

Linnéa Danielsson, Torslunda skola 
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§ 127 Dnr 2017/000401 312 

Svar på Medborgarförslag - Gång- och cykelväg till 
skola och sporthall i Gårdby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en gång- och cykelväg ska anläggas till 

skolan och sporthallen i Gårdby. Vägen kan sträckas parallellt med den 

befintliga väg 925 från Gårdby skola i söder, genom byn, upp till korsningen 

mellan utfarten för vägen till Övre Ålebäck och södra infarten till 

naturreservatet Gårdby Sandhed.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 april 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 30 maj 2017, § 65. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 juli 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.  

Kommunstyrelsens § 206/2017 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att fortsatta 

ställningstaganden gällande en gång- och cykelväg som också ger 

möjlighet att på ett tryggt och säkert sätt nå skola och sporthall i Gårdby, 

kommer att ske inom ramen för budgetberedningens arbete.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Andreas Fogelström Gårdby 206, 386 92 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 128 Dnr 2017/000921 106 

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2018 införs den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård och ersätter då nuvarande lag om kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL). 

Kalmar län har genom länsgemensam ledning i samverkan med kommu-

nerna i länet och landstinget tagit fram ett förslag till överenskommelse om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.   

Ann-Katrin Ståhl, verksamhetschef, föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i 

Kalmar län om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård, daterad 

den 4 juni 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 augusti 2017. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 augusti 2017.    

Kommunstyrelsens § 213/2017 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta överenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och 

kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet i Kalmar län, Camilla Freedeke, csn@rfkl.se  

Ann-Katrin Ståhl, M-verksamheten         

 

mailto:csn@rfkl.se
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§ 129 Dnr 2017/000963 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Utformning av 
trafikgupp och övergång till gång- och cykelvägen, 
Rylgatan, Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om utformning av trafikgrupp och 

övergång till gång- och cykelvägen vid Rylgatan i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 september 2017.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgar-

förslaget inkom till Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Martti Ingvarsson, ordf Brf BoKlok Äppellunden, mc.ingvarsson@telia.com  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

mailto:mc.ingvarsson@telia.com
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§ 130 Dnr 2017/001025 826 

Anmälan av Medborgarförslag - Prioritering av 
ungdomstider på konstgräsplan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om prioritering av ungdomstider på 

konstgräsplanen i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 1 september 2017. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 september 2017.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgar-

förslaget inkom till Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lukas Nilsson, Skiffergatan 5, 386 34 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 
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§ 131   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. En motion har 

remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Pia Schröder (-) - Förbud mot husbilar och husvagnar på våra 

vägar på Öland under viss period sommartid.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.    

_____ 

 

 

 

Ajournering 

Klockan 19.30-19.55 
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§ 132   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om en interpellation och en fråga 

får ställas och finner att de får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till barn- och ungdomsutskottets ordförande Agneta 

Stjärnlöf  (M) om simträning i skolan från Kristina Sjöström (S). 

Agneta Stjärnlöfs (M) svar den 20 september 2017. 

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) angående Lotsen 7 från 

Margaretha Lööf-Johanson (S).   

Henrik Yngvessons (M) svar den 25 september 2017.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen och frågan får ställas. 

2. Interpellationen och frågan anses vara besvarade.  

_____ 
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§ 133 Dnr 2017/000716 042 

Ölands kommunalförbund - Tertialbokslut per den 
30 april 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett godkännande av tertialbokslut per den 30 april 2017 för 

Ölands Kommunalförbund. Ölands Kommunalförbunds resultat per den 

30 april 2017 uppgår till 134 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tertialbokslut Ölands Kommunalförbund den 30 april 2017. 

Förbundsdirektionens protokoll § 14, den 29 maj 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2017.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.   

Kommunstyrelsens § 207/2017 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tertialbokslutet för Ölands kommunalförbund per den 30 april 2017 

godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands kommunalförbund 

Revisorerna  

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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§ 134 Dnr 2017/000583 303 

Revidering av verksamhetsområden i Degerhamn-
Årsvik, Dörby, Grönhögen och Strandskogen 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med utbyggnad av det kommunala VA-nätet så ser Mörbylånga 

kommun över vilka fastigheter inom verksamhetsområden som ligger i 

närheten av utbyggnaden och behöver revideras.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2017. 

Bilaga 1. Lista Degerhamn-Årsvik verksamhetsområde. 

Bilaga 2. Karta Degerhamn-Årsvik verksamhetsområde. 

Bilaga 3. Lista Dörby verksamhetsområde. 

Bilaga 4. Karta Dörby verksamhetsområde. 

Bilaga 5. Lista Grönhögen-Ventlinge verksamhetsområde. 

Bilaga 6. Karta Grönhögen-Ventlinge verksamhetsområde. 

Bilaga 7. Lista Strandskogen verksamhetsområde. 

Bilaga 8. Karta Strandskogen verksamhetsområde 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.    

Kommunstyrelsens § 208/2017 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revideringen av verksamhetsområden i Degerhamn-Årsvik, Dörby, 

Grönhögen-Ventlinge samt Strandskogen antas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 135 Dnr 2017/000932 045 

Mörbylånga Bostads AB - Utökad borgens- och 
låneram samt upphävande av fullmäktigebeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB har ett uppdrag att nyproducera 40 lägenheter under 

mandatperioden. För att komma vidare i processen med att producera nya 

bostäder i kommunen måste finansieringen lösas. Diskussioner pågår om den 

framtida finansieringslösningen mellan ägaren och bolagets styrelse. För att 

snabbt komma vidare och kunna komma igång med nyproduktion av nya 

lägenheter behövs en temporär finansieringslösning innan den långsiktiga 

lösningen kan beslutas om. Efter diskussioner med ägaren önskar 

Mörbylånga Bostads AB en utökad borgens- och låneram med 30 miljoner 

kronor fram till och med 2018, för att komma igång med projekten på 

Preemtomten samt i Norra viken.    

Beslutet som kommunfullmäktige tog den 25 oktober 2016 

(dnr 2016/000857-045) behöver upphävas då det inte gick att utöka borgen 

temporärt. Detta ska regleras i ägardirektivet och inte via borgen.    

Beslutsunderlag 

Mörbylånga Bostads ABs skrivelse daterad den 6 september 2016. 

Kommunfullmäktiges § 224/2016. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017. 

Kommunstyrelsens § 209/2017 med förslag till beslut.         

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lämna en utökad borgens- och låneram med 30 miljoner kronor till 

Mörbylånga Bostads AB. Att Mörbylånga kommun såsom för egen skuld 

ingå borgen för Mörbylånga Bostads ABs låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 460 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader.  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 224/2016 upphävs.         

_____ 
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Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd - Ekonomi  
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§ 136 Dnr 2017/000521 259 

Svar på Motion av Anna-Kajsa Arnesson (C) - Inför 
dubbel markanvisning i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att dubbel markanvisning införs i kommunen snarast. 

Förslaget innebär att byggföretag som får byggrätt på projekt i till exempel 

Färjestaden samtidigt avtalar om byggnation i ytterområdena. Syftet är att 

främja byggandet av bostäder även i kommunens ytterområden. 

Förslagsställaren anser att byggandet av bostäder inte bör begränsas till de 

större tätorterna som Färjestaden och Mörbylånga utan att man ska tillgodose 

medborgarnas önskemål om bostäder även i orter utanför dessa.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 24 april 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juli 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 augusti 2017.     

Kommunstyrelsens § 212/2017 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalls.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anna-Kajsa Arnesson 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Mark- och exploatering 
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§ 137 Dnr 2017/000608 111 

Valdistriktsindelningen vid valen 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska enligt 4 kap 17 § vallagen se över indelningen i valdistrikt 

året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Ett 

valdistrikt ska omfatta 1 000 – 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda 

skäl, till exempel geografiska, får ett distrikt omfatta färre än 1 000 eller fler 

än 2 000 röstberättigade. 

En större förändring av valdistrikten gjordes inför valet 2010.   

Kommunfullmäktige ska meddela länsstyrelsen om nu gällande valdistrikts-

indelning och eventuellt förslag till ny valdistriktsindelning senast den 

2 oktober 2017.  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens skrivelse inkommen den 16 maj 2017. 

Valnämndens § 3/2017. 

Kommunstyrelsens § 214/2017 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Valdistriktsindelningen i Mörbylånga kommun föreslås vara oförändrad 

vid valet 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Valnämnden 
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§ 138 Dnr 2016/000106 255 

Antagande av detaljplan för Vickleby 1:27 med flera  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 19 augusti 2010 om att ändra ändamål till bostad 

samt kontors- utställnings-, café och försäljningsverksamhet samt att 

fastighetens byggrätt utökas.   

Syftet med detaljplanen är att på fastigheten Vickleby 1:27 ändra ändamål 

från Allmänt till Bostadsändamål samt möjliggöra ändringen av markan-

vändningen på del av Stora Vickleby 3:14 från park till användningen av 

kvartersmark. Vidare är avsikten att förlänga planens aktualitet varför 

detaljplanen föreslår att på Vickleby 1:27 ska handel, kontor, parkering, 

kultur och skola tillåtas. Planändringen behandlar också särskilda frågor 

rörande parkerings- och infartsförhållanden. Planen säkrar utfarten och 

parkeringsmöjligheter för Vickleby 1:31 samt ger denna byggrätt för 

komplementbyggnader.  

En checklista för miljöbedömning, daterad den 22 januari 2013 reviderad 

den 25 juni 2013 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut 

daterat den 24 september 2013 bedöms inte planens genomförande medföra 

en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 september 2010, § 146, att 

ställa sig positiv till att pröva ändring av detaljplan genom detaljplaneprocess 

med normalt planförfarande.  

Jävsnämnden beslutade den 22 januari 2013, § 5, att godkänna handlingar 

upprättade den 22 januari 2013 för samråd.  

Jävsnämnden beslutade den 26 juni 2013, § 48, att godkänna samrådsredo-

görelsen över inkomna synpunkter upprättade den 25 juni 2013 som sin 

egen. Handlingar upprättade den 22 januari 2013 revideras enligt samråds-

redogörelsen och skickas därefter på utställning.  

Jävsnämnden beslutade den 24 september 2013, § 57, att godkänna 

kommunens utlåtande över inkomna synpunkter upprättat den 24 september 

2013 som sitt eget. Handlingarna upprättade den 22 januari 2013 och senast 

reviderade den 24 september 2013 skickas på underrättelse.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 december 2015, § 166, att 

godkänna särskilt utlåtande över inkomna synpunkter upprättat den 

22 december 2015 som sitt eget. Handlingarna upprättade den 22 januari 
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2013, reviderade den 24 september 2013 och redaktionellt ändrade den 

8 november 2013 skickas på utställning II.  

Detaljplanen har varit på utställning II 18 januari 2016 - 15 februari 2016. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2017. 

Kommunens utlåtande II daterad den 26 september 2017. 

Plankarta daterad den 26 september 2017. 

Planbeskrivning daterad den 26 september 2017.  

Genomförandebeskrivning daterad den 26 september 2017. 

Behovsbedömning miljö daterad den 25 juni 2013. 

Beslut miljöbedömning daterat den 24 september 2013. 

Checklista sociala konsekvenser daterad den 25 juni 2013. 

Exploateringsavtal daterat den 11 maj 2017. 

Miljö och byggnadsnämndens förslag till beslut § 106/2017.      

Kommunstyrelsens § 215/2017 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunens utlåtande II över inkomna synpunkter daterat den 

26 september 2017 godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget daterat den 26 september 2017 antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

_____ 
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§ 139 Dnr 2017/000338 214 

Antagande av detaljplan - Isgärde 4:74, Bertil Palms 
väg 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 5 september 2012 om att ändra ändamål från 

barnkoloni till bostadsändamål med önskemål om att stycka av fastigheten i 

6-8 tomter. 

Syftet med planen är att ändra ändamål från barnkoloni till bostad och 

möjliggöra byggnation av friliggande bostäder. Syftet är också att möjliggöra 

utbyggnad av VA-nätet för planområdet samt i framtiden för de fastigheter 

utefter Isgärdevägen som saknar kommunalt vatten och avlopp. Syftet är 

också att skydda naturmiljön och bevara sammanhängande områden med 

värdefulla träd samt skapa en grön korridor genom planområdet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2017. 

Granskningsutlåtande, daterat den 30 maj 2017. 

Plankarta, upprättad den 16 september 2014, reviderad den 22 december 

2015. 

Illustration, upprättad den 16 september 2014, reviderad den 22 december 

2015. 

Planbeskrivning, den 16 september 2014, reviderad den 22 december 2015. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 19 november 2015. 

PM Dagvatten, daterad den 26 oktober 2015. 

Naturvärdesinventering, daterad den 15 september 2015. 

Skötselplan, upprättad den 6 november 2015. 

MKB, upprättad den 22 december 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 36/2017 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 150/2017 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter, daterat den 30 maj 

2017, godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget upprättat den 16 september 2014, reviderat den 

22 december 2015 antas i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 

5 kap 27 §. 

_____ 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(24) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2017-09-26  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 



 

m:\protokoll\kommunfullmäktige\2017\170926\upprop 170926.docx 

l  
 
Kommunfullmäktige 

Uppropslista 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-26 
 

  

  

 

 

  

Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stensson (M) Ludvig Hasselbom (M) X 

Per Fredriksson (M)  X 

Carl Dahlin (M) Anita Karlberg (M) X 

Inger Bergman (M)  X 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Jimmy Odenäng (M)  X 

Roger Jonsson (M)  X 

Lena Norlander (M) Ove Karlesand (M) X 

Pia Schröder (-) Lars Paradis (M) X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Monika Löfvin-Rosen (C)  X 

Gerd Åstrand (C) Johan Sigvardsson (C) X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (L)  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Anne Wilks (MP)  X 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2017-09-26 
 

 
Sida 

2(4) 
 

 

Eva Öberg (MP) Bo Sjölin (MP) X 

Johan P Hammarstedt (MP)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Henriette Koblanck (S) Zandra Norén-Olsson (S) X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Bo Blad (S)  X 

Jerker Nilsson (S)  X 

Stig Salebäck (S)  X 

Veronika Hildingsson (S)  X 

Bertil Johansson (S)  X 

Fredrik Jämtin (S)  X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Kurt Arvidsson (S)  X 

Roger Hedh (S) Per-Allan Sjöman (S) X 

Ella-Britt Andersson (S)  X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X 

Ylva Bengtsson (V) Sten-Olof Söderlund (V) X 

Claus Zaar (SD) Bert Carlsson (SD) X 

Anne Oscarsson (SD)  X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Bertil Eriksson (SD)  X 

Rolf Jönsson (SD)  X 

  



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2017-09-26 
 

 
Sida 

3(4) 
 

 

 

 

Ersättare Närvaro 

Simon Sjöstedt (M) -- 

Thorbjörn Hagström (M) -- 

Mats Edén (M) -- 

Ludvig Hasselbom (M) (X) 

Fredrik Gustavsson (M) -- 

Anita Karlberg (M) (X) 

Ove Karlesand (M) (X) 

Lars Paradis (M) (X) 

  
Johan Sigvardsson (C) (X) 

Gunilla Karlsson (C) X 

Marcus Persson (C) -- 

  
Sebastian Hallén (L) -- 

Maj-Britt Landin (L) -- 

  
Jeanette Lindh (KD) X 

Marita Sandberg (KD) -- 

  
Bo Sjölin (MP) (X) 

Liselotte Wetterstrand-Waldenström (MP) -- 

  
Zandra Norén Olsson (S) (X) 

MariAnne Johansson (S) -- 

Per-Allan Sjöman (S) (X) 

Seita Riikonen (S) X 

Tommy Eriksson (S) -- 

Syed Arif Zaidi (S) -- 

Anette Danielsson (S) -- 

Lars-Göran Abrahamsson (S) X 

  
May-Anita Brevik (V) -- 

StenOlof Söderlund (V) (X) 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2017-09-26 
 

 
Sida 

4(4) 
 

 

Ersättare Närvaro 

Bert Carlsson (SD) (X) 

Birger Olsson (SD) -- 

Olof Nilsson (SD) -- 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ärendelista
	§ 122Val av justerare
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 123 Godkännande av dagordning
	Sammanfattning av ärendet

	§ 124 Godkännande av kungörelse
	Sammanfattning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 125 Meddelanden och information
	Sammanfattning av ärendet
	Regionförbundet informerar – Regional Utvecklingsstrategi 2030
	Information HR- och administrativa chefen
	Protokoll
	Anteckningar
	Nästa sammanträde


	§ 126 Svar på Medborgarförslag - Ny lekplats vid Träskolan Torslunda
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 127 Svar på Medborgarförslag - Gång- och cykelväg till skola och sporthall i Gårdby
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 128 Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 129 Anmälan av Medborgarförslag - Utformning av trafikgupp och övergång till gång- och cykelvägen, Rylgatan, Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 130 Anmälan av Medborgarförslag - Prioritering av ungdomstider på konstgräsplan i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 131 Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ajournering

	§ 132 Interpellationer och frågor
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 133 Ölands kommunalförbund - Tertialbokslut per den 30 april 2017
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 134 Revidering av verksamhetsområden i Degerhamn-Årsvik, Dörby, Grönhögen och Strandskogen
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 135 Mörbylånga Bostads AB - Utökad borgens- och låneram samt upphävande av fullmäktigebeslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 136 Svar på Motion av Anna-Kajsa Arnesson (C) - Inför dubbel markanvisning i Mörbylånga kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 137 Valdistriktsindelningen vid valen 2018
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 138  Antagande av detaljplan för Vickleby 1:27 med flera
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 139 Antagande av detaljplan - Isgärde 4:74, Bertil Palms väg
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:


