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§ 117   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hans Sabelström (C) och Bength Andersson (S) utses att justera dagens 

protokoll måndagen den 3 september 2018, klockan 15.00 på 

kommunkontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 118   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring och tillägg.  

 Ärende 13, Antagande av detaljplan - Isgärde m fl, barnkolonin, utgår.  

 Nytt ärende, Roger Hedh (S) - Avsägelse av uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige.  

_____ 
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§ 119   

Godkännande av tillkännagivande 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.  

_____ 
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§ 120 Dnr 2018/000417 105 

Meddelanden och information  

Sammanfattning av ärendet 

Filmvisning – ”Klimatarbete i Mörbylånga kommun” 

Visning av film som handlar om en del bra saker som kommunen gjort på 

miljö- och klimatområdet. Filmen som är gjord av Elvira Laneborg, miljö- 

och klimatstrateg och Cajsa Lindberg, utredare, premiärvisades under en 

Internationell klimatworkshop den 27-28 augusti 2018 som Mörbylånga 

kommun arrangerat.  

Genomgång budgetförutsättningar  

Åsa Bejvall, ekonomichef, informerar om budgetförutsättningar inför beslut 

om 2019 års budget. Åsa informerar bland annat om rollfördelningen mellan 

politiker-tjänstemän, om skillnaden av Mål-Medel inom offentlig och privat 

verksamhet, vilka externa krav som ska följas, samt kommunövergripande 

mål inom de fyra perspektiven medborgare, medarbetare, utveckling och 

ekonomi.  

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 132-161, 2018 anmäls. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut §§ 80-97, 2018 anmäls.   

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 15 augusti 2018. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 25 september 2018.  

_____ 
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§ 121   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om en fråga och tre 

interpellationer får ställas och finner att de får ställas.  

Beslutsunderlag 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) - 

Ordningsregler angående tiggeri vid strategiska platser i Mörbylånga 

kommun av Olof Nilsson (SD). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 27 augusti 2018. 

Interpellation till Henrik Yngvesson (M) - Avgångsvederlag som betalats ut 

under 2017-2018 av Pia Schröder (-). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 27 augusti 2018. 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) om 

torrsommaren 2018 och tillsättandet av en parlamentarisk beredning för 

förebyggandet vattentillgång inom hela kommunen av Claus Zaar (SD). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 27 augusti 2018. 

Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) om sparkravens 

konsekvenser i verksamheterna av Henriette Koblanck (S). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 27 augusti 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Frågan och interpellationerna får ställas. 

2. Frågan och interpellationerna anses vara besvarade.  

_____ 
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§ 122   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Tio motioner har 

remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis idrottskola och bättre hälsa 

för barn och unga. (Dnr 2018/001121). 

Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - Vattenförsörjningen 

till ett hårt drabbat område. (Dnr 2018/001177). 

Motion av Pia Schröder (-) - Dax att ta hand om skylthysterin och skräpiga 

tomter längs våra vägar. (Dnr 2018/001202). 

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram någon form av 

avgift för vattenfuskarna. (Dnr 2018/001203). 

Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till differentierad vattentaxa. 

(Dnr 2018/001204). 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis mensskydd till flickor i 

kommunens skolor. (Dnr 2018/001229). 

Motion av Ella-Britt Andersson (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Rusta 

äldreomsorgen för att hantera värme. (Dnr 2018/001272). 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S), Jerker Nilsson (S), Kristina 

Sjöström (S) och Seita Riikonen (S) - Trivsellösningar i Mörbylånga hamn. 

(Dnr 2018/001273). 

Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Utveckla 

kalkbrottet i Grönhögen till en unik badattraktion i kommunal regi. 

(Dnr 2018/001274).  

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis skolfrukost i kommunens 

skolor. (Dnr 2018/001310).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.  

_____ 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(36) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-08-28  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(36) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-08-28  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2018/000750 822 

Anmälan av Medborgarförslag - Ställ i ordning 
badplatsen i Kalvhagen 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas önskemål om att badplatsen i Kalvhagen ställs i 

ordning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 25 april 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 32/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 
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§ 124 Dnr 2018/001092 269 

Anmälan av Medborgarförslag - Avbeställ kostsamma 
lantmäteriförrättningar gällande vägsituationen vid 
Bredinge Strand 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att avbeställa kostsamma 

lantmäteriförrättningar gällande vägsituationen vid Bredinge strand.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 juli 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 33/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 
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§ 125 Dnr 2018/001169 819 

Anmälan av Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för 
området kring Kvarnbacken 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om ökad attraktivitet för området 

kring "Kvarnbacken" i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 34/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 
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§ 126 Dnr 2018/001176 734 

Anmälan av Medborgarförslag - Behov av 
luftkonditionering till äldreboendet Äppelvägen i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs behovet av luftkonditionering till 

äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 35/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 
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§ 127 Dnr 2018/001208 829 

Anmälan av Medborgarförslag - Utomhusgym i 
Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att ett utegym anläggs på södra Öland, 

förslagsvis i Degerhamn, "modell som finns i Färjestaden". 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 36/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ulrika Hävre, Kyrkvägen 6, 386 63 Degerhamn 

Kommunstyrelsen  
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Klockan 19.55-20.25  
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§ 128 Dnr 2018/000900 041 

Förändring av investeringsbudgeten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i budget med verksamhetsplan om 

vilka investeringsprojekt som ska genomföras och deras budgetram. 

Förskjutningar i tid och belopp för investeringsprojekten medför att 

omföring mellan investeringsprojekt behöver göras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 28 maj 2018. 

Bilaga investeringsprojekt. 

Kommunstyrelsens § 153/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Omflyttningar mellan projekt i investeringsbudgeten görs enligt 

underlag.  

_____ 
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§ 129 Dnr 2018/000939 346 

Debiteringsmodeller avtalskunder VA till grund för 
prislista 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till juridiskt hållbara debiteringsmodeller för avtalskunder VA, 

har utarbetats i dialog med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF:s), 

kommungrupp och Camping Öland.  

Föreslagna debiteringsmodeller kommer att ligga till grund för prislista 

avtalskunder VA.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 1 juni 2018. 

Bakgrund Debiteringsmodell avtalskunder VA. 

Debiteringsmodell avtalskunder VA. 

Kommunstyrelsens § 154/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Debiteringsmodeller avtalskunder VA till grund för Prislista antas.  

_____ 
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Debiteringsmodell bostadsfastighet 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 

bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 

ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning  Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger  Utbildning 

Hantverk Småindustri  Sjukvård 

Bostadsenheter för bostadsfastigheter beräknas enligt följande: 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed 

jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ 

av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.  

Bostadsfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt Prislista 

Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt samma modell som 

Bostadsfastighet i VA-taxan.  

Debiteringsmodell campingfastighet 

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är 

avsett för campingändamål. 

Bostadsenheter för campingfastigheter beräknas enligt följande: 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet.   

För campingfastighet gäller utöver ovan definition av bostadsenhet:  

 Varje campingstuga som är utrustad med toalett och kök/pentry räknas 

som en bostadsenhet.  

 För övriga campingplatser och campingstugor (ej utrustade med toalett 

och kök/pentry) räknas 6 campingplatser och/eller campingstugor som en 

bostadsenhet.  

 Mindre rum (<12m
2
) i gemensam byggnad, utrustade med toalett och 

pentry, räknas som ½ bostadsenhet. 

 För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och 

receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m
2
 bruttoarea (BTA) 

enligt svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet. 

Campingfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt 

Prislista Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt samma modell 

som Bostadsfastighet i VA-Taxan. Maximal debiterbar tomtyta för camping-

fastighet begränsas till 10 000 m
2
. 

Fastighet ej klassad som Campingfastighet med verksamhet jämförbar med 

campingverksamhet – så som ställplats för husbilar, gästhamn etc. – med 
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tillgång till servicehus debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt 

modell för Campingfastighet. 

Debiteringsmodell lantbruksfastighet 

Lantbruksfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är 

avsett för lantbruksändamål. 

Debiteringsmodellen för lantbruksfastigheter delas i två delar avseende; 

bostadsdelar och lantbruksverksamhet. 

Bostadsdelar 

Bostadsdelar: delar som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostads-

delar jämställs delar som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd/nyttjad, 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas/nyttjas, för vissa andra ända-

mål - dock inte lantbruksverksamhet - där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader/ändamål är: 

Kontor Utbildning Butiker Utställningslokaler 

Hotell Restauranger Hantverk Småindustri 

Bostadsenheter för bostadsdelar på lantbruksfastigheter beräknas enligt 

följande: 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsdelar, eller därmed 

jämställda delar, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av 

byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m
2
 bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.  

Lantbruksfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift för bostads-

delar enligt Prislista Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt 

samma modell som Bostadsfastighet i VA-taxan. 

Lantbruksverksamhet 

Debiteringsmodellen för lantbruksverksamhet delas i två delar avseende; 

anläggnings- och brukningsavgift. 

Brukningsavgift: 

Förbrukning: till lantbruksverksamhet levererat antal m
3 

vatten. 

Till lantbruksverksamhet levererat vatten anses, om inte separat mätning 

sker, till fastigheten total levererad volym reducerat med 150 m
3 

per för 

bostadsdelar debiterad bostadsenhet. 

Lantbruksfastighet debiteras brukningsavgift för lantbruksverksamhet enligt 

Prislista Avtalskunder VA, fördelad enligt modell nedan: 

Grundavgift: för de fall separat abonnemang finns för lantbruksverksamhet. 

Förbrukningsavgift: per m
3
 förbrukning.  

Nyttoavgift förbrukning: om 1/150 av avgift för bostadsenhet för 

bostadsdelar per m
3
 förbrukning. 

Anläggningsavgift: 

Förbrukning: till lantbruksverksamhet levererat antal m
3 

vatten. 
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Till lantbruksverksamhet levererat vatten anses, om inte separat mätning 

sker, till fastigheten total levererad volym reducerat med 150 m
3 

per för 

bostadsdelar debiterad bostadsenhet. 

Kapacitetsenhet: motsvarande påbörjat 500-tal m
3
 årlig förbrukning. 

Lantbruksfastighet debiteras anläggningsavgift för lantbruksverksamhet 

enligt Prislista Avtalskunder VA, fördelad enligt modell nedan: 

Servisavgift: för de fall separat servisledning anläggs för 

lantbruksverksamhet. 

Förbindelsepunktavgift: för de fall separat förbindelsepunkt etableras för 

lantbruksverksamhet. 

Nyttoavgift kapacitet: per kapacitetsenhet, vilka jämställs med och debiteras 

avgift för bostadsenhet för bostadsdelar.  

Om årlig förbrukning förväntas överstiga den volym motsvarande antal 

kapacitetsenheter för vilka anläggningsavgift har erlagts skall anläggnings-

avgift för kapacitetsenheter motsvarande förväntad ökning erläggas. 

Om årlig förbrukning överstiger den volym motsvarande antal kapacitets-

enheter för vilka anläggningsavgift har erlagts skall anläggningsavgift för 

1,5 x kapacitetsenheter motsvarande överstigande volym erläggas. 
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§ 130 Dnr 2018/000832 042 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Årsredovisning 
2017  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare har överlämnat sin 

årsredovisning för 2017 till Mörbylånga kommun för godkännande och 

beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017. 

Revisionsberättelse 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2018. 

Kommunstyrelsens § 155/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2017 för kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 

Renhållare godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare, Box 868, 391 28 Kalmar 

Revisorerna 
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§ 131 Dnr 2018/001263 007 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Beslut om 
ansvarsfrihet för år 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Kalmarsundsregionens Renhållares direktion, dess ledamöter och 

ersättare ansvarsfrihet för år 2017. 

Jäv  

Jäv anmäls av Bertil Johansson (S) och Ulrik Brandén (M).  

_____ 
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Kalmarsundsregionens Renhållare, Box 868, 391 28 Kalmar 

Revisorerna  
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§ 132 Dnr 2017/000091 003 

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 

Sammanfattning av ärendet 

En ny lagstiftning trädde i kraft 2015 som innebar att kommuner som 

genomför markanvisningar samt avser att ingå exploateringsavtal är skyldiga 

att anta riktlinjer för detta.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, daterad den 7 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut, daterat den 25 oktober 2017. 

Kommunstyrelsens § 156/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal, daterad den 

14 augusti 2018, godkänns. 

2. Uppdra till förvaltningen att genomföra ett pilotprojekt i dubbel 

markanvisning. Medel för detta ska avsättas i 2019 års 

exploateringsbudget. 

3. Komplettera tjänsteskrivelse under överväganden, sista meningen 

"Områden som anses strategiskt viktiga för pilotprojektet är Norra 

Möckleby, Gårdby och Glömminge. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mark- och exploatering 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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1. Inledning 

Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet vid försäljning av kommunens 

mark och vid exploatering av annans mark.  

Riktlinjerna för markanvisningarna ska innehålla: 

- Kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 

markområden för bebyggande 

- Handläggningsrutiner 

- Principer för prissättning 

- Grundläggande villkor för markanvisningar 

Riktlinjerna för Exploateringsavtal ska innehålla: 

- Kommunens utgångspunkter och mål för sådana avtal 

- Grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för 

genomförandet av detaljplaner 

- Andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 

konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal 

Bakgrunden till riktlinjerna är den lagstiftning som trädde i kraft vid 

årsskiftet 2015: 

 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

 Plan och bygglagen (2010:900) (§ 4:40-4:42, 6:39) 

Annan lagstiftning gäller också för försäljning av kommunal mark och för 

planläggning av mark. Den kommunala likabehandlingsprincipen 

(kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller 

nyttjande och försäljning av kommunal mark. 

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunen planmonopol, det vill 

säga rätten att ensam besluta om hur all mark inom kommunens gränser kan 

användas. Vem som helst kan begära att få markanvändningen prövad 

genom detaljplaneläggning, men kommunen har även rätt att neka sådan 

prövning. 

Kommunens gällande Översiktsplan ska vara vägledande i beslut kring köp 

och försäljning av kommunens fastigheter. 

Innehållet i detta är vägledande vilket innebär att i enskilda fall när det krävs 

för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en exploatering får 

Kommunstyrelsen frångå dessa riktlinjer. 
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2. Ordförklaringar 

Markanvisning Tilldelning genom försäljning av kommunal 

mark till privat intressent. 

Markanvisningsavtal 

/Markoptionsavtal 

/Villkorat köpekontrakt 

Kommunen ger ensamrätt för en intressent att 

när planmässiga och andra förutsättningar finns 

ha rätt att köpa visst markstycke. Avtalstiden är 

tidsbegränsad. Oftast bestäms köpeskilling 

redan här. 

Marköverlåtelseavtal 

/Köpekontrakt 

Avtal som kan tecknas när detaljplan vunnit laga 

kraft och där villkoren för försäljning av 

kommunal mark slutligen regleras. Intressenten 

förbinder sig att genomföra sitt byggprojekt 

enligt avtalet. Avtalet är ett civilrättsligt 

bindande avtal för båda parter och kan också 

utgöra köpeavtal. 

Genomförandeavtal Ett avtal om genomförande av en detaljplan 

mellan en kommun och en exploatör avseende 

mark som ägs av kommunen. 

Exploateringsavtal Ett avtal om genomförande av en detaljplan 

mellan en kommun och en exploatör avseende 

mark som inte ägs av kommunen 

Plankostnadsavtal Plankostnadsavtalet upprättas innan arbetet med 

en ny detaljplan och specificerar avgiften, 

betalningsvillkoren samt eventuella övriga 

åtaganden parterna enats om. 

Expropriation Vissa fastigheter får tas i anspråk genom 

expropriation med äganderätt, nyttjanderätt eller 

servitutsrätt.  

Självkostnadsprincipen Ersättning/avgifter ska svara mot de faktiskta 

kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 

kommunen tillhandahåller. 

Fastighet Bebyggd samt obebyggd mark 

Exploatör Aktör (juridisk person) som avser att utveckla 

en fastighet. Kan även vara kommunen. 
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3. Riktlinjer för markanvisning 

3.1 Kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en 

exploatör som ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och 

under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande. 

Utgångspunkten för kommunen ska vara att överlåta detaljplanerad mark 

framför råmark. 

Kommunen hanterar markanvisningar genom att teckna marköverlåtelse-

avtal/villkorat köpekontrakt. 

Om förutsättningar finns kan kommunen använda sig av så kallad dubbel 

markanvisning. Dubbel markanvisning innebär att en exploatör, för att få 

markanvisning på en fastighet i ett centralt läge, även förbinder sig att bygga 

på landsbygden, exempelvis i någon av kommunens mindre orter. Detta kan 

ske både genom markanvisningstävling eller direktanvisning. 

Mörbylånga kommuns fastigheter ska förvaltas och utvecklas för att uppnå 

tillväxt i kommunen och ska vara självfinansierande över tid. Kommunen 

ansvarar också för att allmänna intressen säkerställs. 

Kommunen ska införskaffa, äga, förvalta och utveckla fastigheter som 

bedöms vara av strategisk betydelse för framtida utveckling. 

Fastigheter som bedöms sakna strategisk betydelse för kommunen ska 

överlåtas eller upplåtas till annan part. Om fastighet ska överlåtas eller 

upplåtas prövas från fall till fall.  

3.2 Handläggningsrutiner 

Ett markanvisningsärendes gång redovisas i bilaga 1.  

3.2.1 Initiering 

Ett markanvisningsärende initieras antingen av kommunen eller av exploatör 

via intresseanmälan. 

Generellt bör en intresseanmälan innehålla en översiktlig redogörelse för 

projektet med principskisser och en beskrivning av bostadstyper och 

upplåtelseform. 

Mark-och exploateringsverksamheten bereder ärendet som sedan tas upp hos 

kommunstyrelsen för beslut. 

3.2.2 Metoder vid markanvisning 

Kommunstyrelsen tar beslut om vilken metod som ska tillämpas i respektive 

fall. Metoder som kan tillämpas är Anbudsförfarande eller Direktanvisning. 
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3.2.2.1 Anbudsförfarande 

Anbudsförfarande ska ske öppet och transparent och ska kommuniceras på 

ett lämpligt sätt så att ändamålet med anbudsförfarandet uppnås. 

Med anbudsförfarande avses: 

- Prisbaserat anbudsförfarande, då högst pris antas.  

När ett markområde ska ut för markanvisning tas villkor och ett 

acceptpris för marken fram och skickas ut till de exploatörer som anmält 

sitt intresse. 

- Tävlingsförfarande 

Kommunen utlyser en tävling där intresserade aktörer lämnar ett anbud 

på fastigheten utifrån de villkor som kommunen uppställt för 

försäljningen eller upplåtelsen. Förslagen utvärderas med en 

sammansättning som anges under tävlingens förutsättningar. Den 

tävlande som lämnat det mest fördelaktiga anbudet, givet de uppställda 

kriterierna, erbjuds förvärv genom markanvisningsavtal/villkorat 

köpekontrakt. 

3.2.2.2 Direktanvisning 

Direktanvisning innebär att kommunen erbjuder en aktör, utan konkurrens 

med andra, förvärva en kommunal fastighet. En direktanvisning kan föregås 

av ett förhandlat förfarande med ett flertal intressenter. 

Direktanvisning ska ske på ett affärsmässigt, icke gynnande och rättssäkert 

sätt.  

Följande motiv ska verka vägledande i valet av direktanvisning som metod. 

 Det finns uppenbara fördelar att samordna en utbyggnad, kommunens 

markområde är litet eller ligger i direkt anslutning till exploatörens mark. 

 Kommunen har specifika krav. 

 Kommunen vill tillgodose ett särskilt etableringsbehov som främjar 

utveckling och samhällsnytta. 

 Direktanvisningen ingår i en markbytesaffär. 

 Det gynnar en planerad utveckling tidsmässigt. 

3.2.3 Val av exploatör 

En förutsättning för förvärv av fastigheter från Mörbylånga kommun är att 

exploatören uppfyller kommunens krav på ekonomisk ställning samt teknisk 

och yrkesmässig kapacitet.  

Exploatör ska intyga att han är fri från hinder för deltagande enligt 13 kap. 1, 

2 och 3 § enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LoU). 

Kommunen kan ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor 

(dock ej särkrav) för hur ett kontrakt ska fullgöras. 

Vid val av exploatör ska beaktas dennes tidigare genomförda projekt inom 

och utom kommunen.  

Kommunen ska vid valet av exploatör också verka för att 

konkurrensförhållandena på marknaden främjas.  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-08-14 
Dnr 

2017/000091-003 
Sida 

7(11) 
 

 

3.2.4 Framtagande av detaljplan 

Samtliga kostnader för detaljplaneläggning inklusive eventuella utredningar 

finansieras vanligtvis av exploatören. Ett separat Plankostnadsavtal tecknas 

mellan kommun och exploatör innan planarbete inleds.  

Vid en planläggning av ett område med flera intressenter fördelas kostnaden 

för detaljplan/utredningar rättvist mellan kommun och exploatör/er i rimligt 

förhållande till parternas nytta. Kostnadsfördelningen regleras i antingen i 

markanvisningsavtal/villkorat köpekontrakt eller i Plankostnadsavtal. 

Om oförutsedda förhållanden som innebär stor kostnadsdrivande påverkan 

på projektet inträffar under framtagandet av detaljplan, kan parterna ta ett 

gemensamt beslut om en kostnadsreglering mellan parterna, en förlängning 

av projektets tidplan eller ett återtagande av markanvisningen. 

Vid avbrutet detaljplanearbete ska kommunen ha rätt att använda all 

upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. 

3.3 Principer för prissättning 

Försäljning eller upplåtelse av fastighet sker på marknadsmässiga villkor. 

Vad som är marknadsmässigt pris beror förutom av fastighetens läge och 

specifika förhållanden, av de villkor som kommunen ställer och av 

samhällsnytta. 

Vid direktanvisning fastställs marknadspris normalt genom expertvärdering 

av minst en oberoende värderingsman. Kommunen kan från fall till fall 

tillämpa andra kriterier än marknadspris vid överlåtelse av fastighet och vid 

anvisning av kommunal mark. 

Vid försäljning av fastigheter ska köpeskillingen utgöra ett totalpris och 

betalas på tillträdesdagen. Köpeskillingen ska uppräknas från då avtal vunnit 

laga kraft fram till tillträdesdagen.  

Kommunala anläggningsavgifter och ersättningar hanteras separat. 

3.3 Grundläggande Principer 

En markanvisning ska tidsbegränsas till maximalt två år (JB 4 kap. 4 §) från 

den tidpunkt då avtalet vinner laga kraft. Exploatören ska skriftligen 

underrätta kommunen om eventuell förlängning av avtalet. Om ingen 

förlängning görs avträder sig exploatören ensamrätten att förvärva 

fastigheten. 

En markanvisning får inte överlåtas på annan part (annat organisations-

nummer) utan kommunens skriftliga medgivande.  

Projekt som avbryts eller en återtagen markanvisning ger inte automatiskt 

rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation. I vissa fall 

kan kommunen ersätta exploatören med delar av kostnaden för 

framtagandet av detaljplanen.  

Kommunen kan återta en markanvisning om det är uppenbart att 

exploatören inte avser eller förmår genomföra projektet i den takt eller på 

det sätt som avsågs vid markanvisningen. 

Kommunen kan ställa krav på inom vilken tid bebyggelse och anläggningar 

på kvartersmark ska påbörjas och senast vara avslutade. 
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3.4 Vad regleras i ett Markanvisningsavtal/Villkorat köpekontrakt? 

Nedanstående regleras alltid i ett markanvisningsavtal: 

 Vilket område som överlåts 

 Köpeskilling 

 Betalning 

 Tillträde 

 Fastighetsrättsliga åtgärder 

 Fastighetens tillstånd 

 Avtalstid 

 Överlåtelse 

 Skatter och avgifter 

 Hävning 

 Tvist 

 Giltighet 

Nedanstående kan regleras vid specifika förhållanden:  

 Detaljplan 

 Upplåtelseform 

 Utbyggnadstakt 

 Utformning 

 Åtaganden 

 Ansvarsområden 

 Ersättningar 

 Ekonomisk garanti/säkerhet 

 Frivilliga avsiktsförklaringar 

 Administrativa frågor 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-08-14 
Dnr 

2017/000091-003 
Sida 

9(11) 
 

 

4. Riktlinjer för exploateringsavtal 

4.1 Kommunens utgångspunkter och mål för exploateringsavtal 

Upprättandet av exploateringsavtal, dess innehåll och vilka begränsningar 

som finns i avtalsfriheten regleras av 6 kap, 39-42 §§ i Plan- och bygglagen. 

Målet med exploateringsavtal är att säkerställa genomförandet av en 

detaljplan och att klargöra och fördela ansvar, kostnader och intäkter etc, se 

pkt 4.4.  

Syftet med riktlinjerna är att skapa tydligare spelregler samt att öka 

förutsebarheten ifråga om vad exploateringsavtalet ska kunna innehålla och 

formerna för hur förhandlingarna ska gå till. 

Exploateringsavtal tecknas innan detaljplan har antagits och kräver för sin 

giltighet att detaljplanen antas och vinner laga kraft. Exploateringsavtalet ska 

ha vunnit laga kraft innan detaljplan antas. Ett upprättande av ett 

exploateringsavtal innebär inte ett ställningstagande från kommunen, då 

kommunen inte kan garantera att detaljplanen vinner laga kraft. 

Kommunen ska ingå exploateringsavtal när det krävs för att säkerställa 

genomförandet av en detaljplan och för att tillgodose standardkrav på allmän 

plats och kommunaltekniska anläggningar. Kommunen ska i 

exploateringsavtalet säkerställa avtalets rätta fullgörande över tid. 

Processen att ingå exploateringsavtal ingår i och sker parallellt med 

detaljplanearbetet. 

Ett exploateringsärendes gång redovisas i bilaga 2.  

4.2 Grundläggande principer för fördelning av kostnader och 
intäkter för genomförandet av detaljplaner 

Samtliga kostnader för en exploatering inklusive eventuella utredningar 

finansieras vanligtvis av exploatören och regleras i ett exploateringsavtal.  

Vid en exploatering av ett område med flera intressenter fördelas kostnaden 

för exploatering/utredningar rättvist mellan kommun och exploatör/er i 

rimligt förhållande till parternas nytta. Kostnadsfördelningen regleras i 

antingen i exploateringsavtal eller i genomförandeavtal. 

Exploateringsavtalet får avse ersättning eller avgifter för åtgärder som har 

genomförts före avtalets ingående om detaljplanen avser ett steg i en 

etappvis utbyggnad. 

Om kommunen genom avtal med staten ska bidra till finansieringen av 

infrastruktursatsningar, ska exploatörer medfinansiera kommunens 

åtaganden. 
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4.2.1 Allmän plats 

Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommun och/eller exploatör/er för 

utbyggnad av allmänna platser och kommunaltekniska anläggningar. 

Exploatör/er som har nytta av den nya detaljplanen ska gemensamt betala för 

utbyggnad av allmänna platser och kommunaltekniska anläggningar samt 

andra åtgärder som är nödvändiga för detaljplanens genomförande, även 

utanför detaljplaneområdet. Anläggningar för VA erläggs enligt särskild taxa.  

De åtgärder som ingår i exploatörens åtaganden ska stå i rimligt förhållande 

till dennes nytta av planen och kostnaderna ska fördelas rättvist mellan 

kommunen och exploatör/er. Kostnadsfördelning regleras från fall till fall.  

Vid enskilt huvudmannaskap ansvarar och bekostar exploatören utbyggnad 

av allmänna platser och kommunaltekniska anläggningar. 

Vilken ersättning som ska utgå för mark som behövs för att tillgodose 

behovet av allmän platsmark regleras i expropriationslagen.  

4.2.2 Kvartersmark 

Exploatören ska bekosta all exploatering inom kvartersmark och där med 

förknippade kostnader. 

Exploatören ska bekosta anslutningsavgift för fjärrvärme, el, tele (eller 

motsvarande) samt anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje 

tidpunkt gällande taxa. 

Exploatören ska, om inte annat avtalas, stå för fastighetsbildningskostnader. 

4.3 Andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal 

Exploateringsavtal eller särskild rättighet eller skyldighet enligt sådant avtal 

får inte överlåtas utan kommunens medgivande. En sådan ansökan om 

överlåtelse ska ske skriftligt. 

Kommunen ska inte ställa särkrav i detaljplan eller exploateringsavtal vid 

privat markägande.  

Exploatören ska följa de vid varje tidpunkt gällande och av kommunen 

beslutade styrdokument och generella krav. 

4.4 Vad regleras i ett Exploateringsavtal? 

Nedanstående ska alltid regleras: 

 Vilket område som avses 

 Exploatörens åtaganden 

 Fastighetsrättsliga åtgärder 

 Besiktning/kontroll  

 Garantitid/övertagande 

 Drift och underhåll 

 Ersättningar 

 Ekonomisk garanti/säkerhet 

 Överlåtelse 
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 Hävning 

 Tvist 

 Giltighet 

Nedanstående kan regleras vid specifika förhållanden:  

 Kommunens åtaganden 

 Parternas gemensamma åtaganden 

 Etappindelning 

 Utbyggnadstakt  

 Frivilliga avsiktsförklaringar 

 Administrativa frågor 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(36) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-08-28  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 2018/000979 346 

VA-verksamheten - Årsrapport 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (§50) ska en särskild redovisning av 

VA- verksamheten upprättas och årligen fastställas av huvudmannen och 

göras tillgänglig för abonnenterna.  

Beslutsunderlag 

Särredovisning VA Mörbylånga kommun 2017, daterad den 31 december 

2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2018. 

Kommunstyrelsens § 157/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Särredovisningen för VA-verksamheten 2017 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunikation 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 134 Dnr 2018/000401 375 

Fjärrvärmeverksamheten - Årsrapport 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet och 

föreskriften (EIFS 2010:1) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet ska den 

organisation som bedriver fjärrvärmeverksamhet upprätta en 

fjärrvärmerapport.  

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2017 Fjärrvärmeverksamhet Mörbylånga kommun  

Revisorsintyg, daterat den 26 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2018. 

Kommunstyrelsens § 158/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsrapporten för fjärrvärmeverksamheten 2017 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

Energimarknadsinspektionen 

Teknisk affärsverksamhet 

Ekonomi och redovisning 
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§ 135 Dnr 2018/000359 003 

Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen, har som ett av sina uppdrag haft att ta fram ett 

förslag till arvodesreglemente för den kommande mandatperioden. I den takt 

som beredningens förslag till ny politisk organisation växte fram, arbetade 

beredningen därför parallellt med uppdraget gällande arvodesreglementet.  

Beslutsunderlag 

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för 

styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, daterat den 14 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 juli 2018. 

Kommunstyrelsens § 159/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar 

1. I Arvodesreglementets § 2 punkt 3 stryks "Kommunfullmäktiges 

presidiums ordinarie sammanträden enligt kommunfullmäktiges 

arbetsordning."   

2. Tilläggsyrkande i Bilaga 1 § 4 Årsarvode efter första stycket: "Övriga 

årsarvoderade har inte rätt till arvode för sammanträden som rör uppdrag 

kopplade till kommunstyrelsen eller dess utskott." 

3. Yrkande i Bilaga 2 Begränsat arvode: Andra halvan av punkt 3 "bortsett 

från § 2 punkt 3" stryks som följd av yrkande 1. 

4. Redaktionell ändring: Bilaga 1 § 5 Begränsat arvode: Fel på sista raden. 

Korrekt lydelse enligt tidigare bifallna yrkanden: "Vice ordföranden i 

helägda kommunala bolag".  

Henrik Yngvesson (M), med instämmande av Carl Dahlin (M), Eva 

Folkesdotter-Paradis (M) och Agneta Stjärnlöf (M) yrkar  

1. Bilaga 1 § 4, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ersätts med 

50 % av arvodet till kommunstyrelsens ordförande (KSO). 
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Yrkandet innebär att kommunfullmäktiges beslutspunkt 4 under 

§ 107/180619 måste upphävas. 

2. § 2 punkt 4 stryks, det vill säga ingen ersättning utgår för dialogmöten 

eller liknande. 

3. Bilaga 1 § 5, ordförande i kommunfullmäktige ersätts med 20 % av 

arvodet till KSO, samt att 1:e och 2:e vice ordföranden i 

kommunfullmäktige ersätts med 10 % av arvodet till KSO. 

Claus Zaar (SD) yrkar att ärendet bordläggs. Skälet är att så kort tid innan 

valet till nya kommunfullmäktige ska ärenden med sådan inriktning av 

demokratiska skäl inte beslutas av en snart avgående kommunfullmäktige. 

Därtill ska arvoden vara på relevanta nivåer för såväl ledamöter som 

deltidspolitiker. När politisk enighet saknas om kraftigt ökade kostnader för 

den politiska organisationen och dess följder med ökade kostnader för 

styrelser i kommunens helägda bolag ska ärendena remitteras för att uppnå 

en parlamentarisk enighet som också medborgarna och väljarna anser som en 

rimlig kompromiss.  

Gunilla Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Matilda 

Wärenfalks yrkanden.  

Sebastian Hallén (L) yrkar att nivån på arvodet för kommunstyrelsens 

ordförande sänks till 90 % av riksdagsledamots arvode istället för förslagets 

95 % av riksdagsledamots arvode.  

Nina Åkesson-Nylander (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 

Sebastian Halléns yrkande om sänkning av arvodet för KSO. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade och kontrollerar att 

yrkandena är rätt uppfattade.  

Ajournering 

Klockan 21.25-21.40 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar bifall till 

Sebastian Halléns yrkande om sänkning av arvodet för KSO. 

Beslutsgång  

Ordföranden informerar om ordningen på hur yrkandena kommer att 

behandlas vilket kommunfullmäktige godkänner. 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Sebastian Halléns 

yrkande om sänkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande och 

finner att kommunfullmäktige bifaller Sebastian Halléns yrkande. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Henrik Yngvessons 

yrkande 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

Votering 1 begärs. Följande propositionsordning godkänns.  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för moderaternas yrkande 2.  

Omröstningsresultat 

27 ja-röster och 21 nej-röster.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om kommunfullmäktiges 

beslutspunkt 4 under § 107/180619 ska upphävas och finner att 

kommunfullmäktige beslutar vidhålla tidigare beslut.  

Votering 2 begärs. Följande propositionsordning godkänns.  

Ja-röst för att vidhålla tidigare beslut.  

Nej-röst för att upphäva tidigare beslut.   

Omröstningsresultat 

28 ja-röster och 20 nej-röster. Beslutet innebär även att Henrik Yngvessons 

yrkande 1 avslås. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Henrik Yngvessons 

yrkande 3 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag.  

Votering 3 begärs. Följande propositionsordning godkänns.  

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för moderaternas yrkande 3.  

Omröstningsresultat 

28 ja-röster, 16 nej-röster och 4 avstår.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Matilda Wärenfalks 

yrkande 1 och finner att kommunfullmäktige bifaller Matilda Wärenfalks 

yrkande. Beslutet innebär att Matilda Wärenfalks yrkande 3 bifalles som 

följd av beslutet av yrkande 1.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Matilda Wärenfalks 

tilläggsyrkande 2 och finner att kommunfullmäktige bifaller Matilda 

Wärenfalks yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om de kan bifalla Matilda 

Wärenfalks yrkande 4 om redaktionell ändring och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslutsgång 

Därefter hör ordföranden om kommunfullmäktige i övrigt bifaller 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nivån på arvodet för kommunstyrelsens ordförande (KSO) sänks till 

90 % av riksdagsledamots arvode.  

2. I Arvodesreglementets § 2 punkt 3 stryks "Kommunfullmäktiges 

presidiums ordinarie sammanträden enligt kommunfullmäktiges 

arbetsordning."   

3. Texten "Övriga årsarvoderade har inte rätt till arvode för sammanträden 

som rör uppdrag kopplade till kommunstyrelsen eller dess utskott." läggs 

till i Bilaga 1 § 4 rubriken Årsarvode (reglementets § 6) efter första 

stycket. 

4. Texten "bortsett från § 2 punkt 3" tas bort från punkt 3 bilaga 2 som följd 

av beslutspunkt 2.  

5. Redaktionell ändring: Bilaga 1 § 5 Begränsat arvode. Korrekt lydelse: 

"Vice ordföranden i helägda kommunala bolag".  

6. Reglementet om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för 

styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, antas i övrigt. 
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Reservation  

Claus Zaar (SD), Olof Nilsson (SD), Eric Rosenlund (SD) och Rolf Jönsson 

(SD) reserverar sig till förmån för sitt bordläggningsförslag och för att 

upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut under § 107/180619. 

Reservation 

Henrik Yngvesson (M), Eva Folkesdotter-Paradis (M), Ulrik Brandén (M), 

Agnetha Stjärnlöf (M), Carl Dahlin (M), Kent Ingvarsson (M), Ludvig 

Hasselbom (M), Gun Karlesand (M), Lena Norlander (M), Günter Ruchatz 

(M), Elisabeth Schröder (M), Lars Paradis (M), Anita Karlberg (M) och Ove 

Karlesand (M) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

”Motiveringen till våra yrkanden är följande, Mörbylånga kommun har 

15000 invånare, en förhållandevis liten kommun i Sverige, och vi ser inte 

behovet av att ha mer eller mindre tre heltidsarvoderade kommunal/oppo-

sitionsråd. I många andra kommuner i Mörbylångas storlek finns den 

lösningen som moderaterna yrkade på, det vill säga en heltidsarvoderad 

kommunstyrelseordförande samt två halvtidsarvoderade kommunal- och 

oppositionsråd.  Att utöka från dagens 40 % där alla sammanträdesarvoden 

ingår till 75 % ser vi som en alldeles för stor och kostsam ökning, som 

tveksamt även motsvarar vice ordförandes ansvar och nerlagd tid. 

När det gäller det nya instiftade arvodet för fullmäktiges dialogmöten anser 

vi att det tillhör uppgiften att vara politiker. Det borde vara av partiernas eget 

intresse att möta våra invånare, och därmed en del i det ideella utan arvoden. 

För att hålla nere kostnaderna för den politiska organisationen yrkade vi 

också på att fullmäktiges presidie skulle få sänkt månadsarvode. Detta då vi 

jämför med övriga kommuner och landsting och ser att vi arvoderar vårt 

presidie oerhört högt i förhållande till dem.  

Med det politiskt fattade reglementet för arvodesnivåer blir kostnaden ca 

1,5 miljoner kronor dyrare! Och detta då vi vet med oss att det ekonomiska 

läget för den offentliga sektorn går in i ett betydligt tuffare läge. Redan nästa 

år förväntas Mörbylånga kommuns verksamheter att spara in 1,5-2 % på sina 

kostnader. Att då utöka den politiska kostnaden med nästan 30 % är inte att 

ta ekonomiskt ansvar i en kommande svår situation.”     

_____ 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli  
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Votering nr 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Ulrik Brandén (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Sven Stenson (M) Anita Karlberg (M)  X  

Per Fredriksson (-)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Thorbjörn Hagström (M) Ove Karlesand (M)  X  

Kent Ingvarsson (M)   X  

Elisabeth Schröder (M)   X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Gun Karlesand (M)   X  

Simon Sjöstedt (M) Lars Paradis (M)  X  

Ludvig Hasselbom (M)   X  

Lena Norlander (M)   X  

Pia Schröder (-)   X  

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C) Gunilla Karlsson (C) X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (L) X   

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Bo Sjölin (MP)   X  
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Johan P Hammarstedt (MP)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Bength Andersson (S)  X   

Bo Blad (S) Zandra Norén Olsson (S) X   

Jerker Nilsson (S) Seita Riikonen (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   

Vakant (S) Syed Arif Zaidi (S) X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X   

Ylva Bengtsson (V) StenOlof Söderlund (V) X   

Claus Zaar (SD)   X  

Vakant (SD) Olof Nilsson (SD)  X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Bertil Eriksson (SD) -- -- -- -- 

Rolf Jönsson (SD)   X  

Kjell Magnusson (C)  X   

  27 21  
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Votering nr 
2 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Ulrik Brandén (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Sven Stenson (M) Anita Karlberg (M)  X  

Per Fredriksson (-)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Thorbjörn Hagström (M) Ove Karlesand (M)  X  

Kent Ingvarsson (M)   X  

Elisabeth Schröder (M)   X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Gun Karlesand (M)   X  

Simon Sjöstedt (M) Lars Paradis (M)  X  

Ludvig Hasselbom (M)   X  

Lena Norlander (M)   X  

Pia Schröder (-)   X  

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C) Gunilla Karlsson (C) X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (L) X   

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Bo Sjölin (MP)  X   
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Johan P Hammarstedt (MP)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Bength Andersson (S)  X   

Bo Blad (S) Zandra Norén Olsson (S) X   

Jerker Nilsson (S) Seita Riikonen (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   

Vakant (S) Syed Arif Zaidi (S) X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X   

Ylva Bengtsson (V) StenOlof Söderlund (V) X   

Claus Zaar (SD)   X  

Vakant (SD) Olof Nilsson (SD)  X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Bertil Eriksson (SD) -- -- -- -- 

Rolf Jönsson (SD)   X  

Kjell Magnusson (C)  X   

  28 20  
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Ulrik Brandén (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Sven Stenson (M) Anita Karlberg (M)  X  

Per Fredriksson (-)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Thorbjörn Hagström (M) Ove Karlesand (M)  X  

Kent Ingvarsson (M)   X  

Elisabeth Schröder (M)   X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Gun Karlesand (M)   X  

Simon Sjöstedt (M) Lars Paradis (M)  X  

Ludvig Hasselbom (M)   X  

Lena Norlander (M)   X  

Pia Schröder (-)   X  

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C) Gunilla Karlsson (C) X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (L) X   

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Bo Sjölin (MP)  X   
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Johan P Hammarstedt (MP)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Bength Andersson (S)  X   

Bo Blad (S) Zandra Norén Olsson (S) X   

Jerker Nilsson (S) Seita Riikonen (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   

Vakant (S) Syed Arif Zaidi (S) X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X   

Ylva Bengtsson (V) StenOlof Söderlund (V) X   

Claus Zaar (SD)    X 

Vakant (SD) Olof Nilsson (SD)   X 

Eric Rosenlund (SD)    X 

Bertil Eriksson (SD) -- -- -- -- 

Rolf Jönsson (SD)    X 

Kjell Magnusson (C)  X   
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Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 
Gäller från den 1 januari 2019.  

Allmänna bestämmelser  

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen, det vill säga för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt 

kommunalråd, oppositionsråd och revisorer. Bestämmelserna gäller även i 

tillämpliga delar styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i kommunens 

helägda bolag. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller en betydande del av 

heltid gäller inte §§ 3-5, 12 och 13. Med betydande del av heltid avses här att 

uppdraget fullgörs på minst 40 % av heltid. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Förtroendevalda har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges nedan i 

§§ 3-5, 9 och 11-13 för förrättningar enligt följande.  

1. Sammanträden med kommunfullmäktige, nämnder och utskott samt 

revisorerna.  

2. Sammanträden med beredningar eller arbetsgrupper som inrättats av 

kommunfullmäktige eller en nämnd.  

3. Deltagande i dialogmöten eller liknande som beslutats av 

kommunfullmäktiges presidium eller av en nämnd i sin helhet. 

4. Justering av protokoll. Om justering sker i samband med annat möte eller 

med hjälp av digital teknik utgår ingen särskild ersättning för justeringen. 

5. Externa konferenser, studiebesök, studieresor, kurser eller liknande som 

har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget och som 

beslutas av en nämnd i sin helhet eller av kommunfullmäktiges 

presidium.  

6. Uppdrag som kontaktpolitiker eller skolavslutningsförrättare. 

7. Brådskande handläggning inom socialtjänsten enligt delegeringsordning. 

8. Överläggning med externa myndigheter och organisationer efter beslut 

av fullmäktige- eller nämndordförande.  

9. Gemensam syn på plats inför beslut. Ersättning enligt denna punkt kräver 

beslut av nämnden i sin helhet. 

3 § Förlorad arbetsinkomst (Kl 4 kap. 12-18 §§) 

Förtroendevald har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad 

arbetsinkomst som uppkommer när de fullgör sina politiska uppdrag. 
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Förlorad arbetsinkomst kan dock ej överstiga 240 kronor per timme eller 

1 920 kronor per dag. Schablonersättning utgår till förtroendevald, där 

beloppet för förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas. Ersättningen baseras i 

sådant fall på den senaste fastställda sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) 

(bilaga 1). 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig 

skatt. Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 

timmar = maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till 

närmaste tiotal kronor. 

4 § Förlorad pensionsförmån  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

bilaga 1.  

5 § Förlorad semesterförmån  

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 

enligt bilaga 1. 

6 § Årsarvoden  

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av 

heltid har rätt till årsarvode (bilaga 1).  

Sådan förtroendevald har också rätt till ledighet (motsvarande semester) med 

bibehållen ersättning. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget 

kan fullgöras.  

Årsarvoderad förtroendevald har rätt till föräldraledighet enligt samma regler 

som gäller för anställda i kommunen.  

7 § Begränsat arvode  

Förtroendevalda som har uppdrag enligt § 5 i bilaga 1 har rätt till begränsat 

arvode enligt bilagan. Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har 

inte rätt till ytterligare begränsat arvode. 

Frågan om begränsade arvoden i beredningar ska beslutas i samband med att 

respektive beredning tillsätts. 

§ 8 Arvode vid sjukdom eller annat förhinder 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under 

resterande tid istället utbetalas till den som fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. Det som gäller för ordföranden gäller för förste och andre vice 

ordföranden. 

9 § Arvoden för sammanträden m.m.  

Förtroendevalda som inte är heltidsarvoderade har rätt till ersättning enligt 

§ 2, med undantag för det som framgår av bilaga 2. Om förtroendevald deltar 

i flera olika sammanträden eller förrättningar under en och samma dag slås 

tiden ihop och arvode betalas ut för den sammanlagda förrättningstiden.  
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För icke tjänstgörande ersättare betalas halvt arvode ut. Om ersättare 

tjänstgör under del av sammanträde betalas helt arvode ut för hela den tid 

som ersättaren är närvarande vid sammanträdet. 

10 § Kommunal pension  

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 

kommunal pension i gällande pensionspolicy och pensionsreglemente.  

11 § Resekostnader och traktamenten  

Ersättning för resor och traktamenten utgår enligt kommunalt avtal för 

sammanträden och förrättningar enligt § 2. Ersättning betalas ut även till ej 

tjänstgörande ersättare vid sammanträden enligt § 2 punkterna 1, 2 och 9. 

Reseersättning betalas också ut till vigselförrättare i samband med att vigsel 

förrättas. 

12 § Ersättning för barntillsyn 

Ersättning för barntillsyn utgår till förtroendevald för tillsyn av barn under 

12 år. 

Ersättningen utgör 150 kronor per timme och avser tid, då förtroendevald 

deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning enligt § 2 samt för 

nödvändig restid.  

Ersättningen är skattepliktig.  

Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående i form av 

make/maka, sambo, hemmavarande barn, föräldrar eller svärföräldrar.  

Vid begäran om ersättning för barntillsyn ska kvitto på styrkta kostnader 

bifogas.  

Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

13 § Ersättning för resekostnader för förtroendevalda med 
funktionshinder  

Ersättning för resekostnader utgår till förtroendevald med funktionshinder i 

samband med deltagande i sammanträde eller förrättning enligt § 2. 

För ersättningen krävs att den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller 

läkarintyg som styrker att personen inte kan använda allmänna 

kommunikationer eller köra eget fordon.  

Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylikt som kör, 

utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Mörbylånga 

kommun.  

Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto.  

Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på styrkta kostnader 

bifogas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 
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14 § Hur man begär ersättning  

För att få ersättning enligt §§ 3, 5 och 11-13 ska den förtroendevalde begära 

ersättning och anmäla till kommunkansliet hur många timmars ledighet 

uppdraget föranlett. För att få ersättning enligt § 5 ska den förtroendevalda 

dessutom styrka förlusten av semesterförmån senast tre månader efter det 

semesterår som förlusten gäller. 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalde 

styrka sin förlust genom intyg eller genom kopia på lönebesked som anger 

vilket löneavdrag som gjorts. Intyget ska i kronor ange vad den 

förtroendevalde förlorat i samband med sitt uppdrag. Begäran om ersättning 

för förlorad arbetsinkomst ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 

10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum, och intyg eller kopia av 

lönebesked senast tre månader, efter det att förrättningen ägt rum. 

Förtroendevald som enligt § 3 har rätt till schablonersättning ska senast i 

samband med att denne första gången begär ersättning för förlorad 

arbetsinkomst lämna ett intyg från Försäkringskassan som anger vilken 

sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) den förtroendevalde har. 

Vid inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  

Om begäran om ersättning avser förrättning där endast reseersättning ska 

betalas ut ska begäran lämnas in senast sex månader efter det att 

förrättningen ägt rum. 

15 § Hur man begär arvode 

Vid sammanträden där sekreterare är närvarande begärs arvode genom att 

man fyller i den närvarolista som sekreteraren skickar runt. Vid andra 

tillfällen då arvode ska betalas ut ska den förtroendevalde själv på särskild 

blankett begära arvode. Blanketten ska lämnas in till kommunkansliet senast 

den 10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum. 

Den förtroendevalde ansvarar själv för att beslut om deltagande i förrättning 

enligt § 2 punkterna 5, 8 och 9, lämnas in till kansliet i samband med att 

blankett för begäran om arvode lämnas in. 

16 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser avgörs av personalchef eller 

motsvarande efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. 

17 § Utbetalning  

Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.  

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.  
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Bilaga 1 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

§ 2 Förlorad pensionsförmån (reglementets § 4) 

Procentpåslag med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp i februari året efter det år då 

ersättningen för förlorad arbetsinkomst betalades ut. 

§ 3 Förlorad semesterförmån (reglementets § 5) 

Verifierad förlust av semesterförmån ersätts efter begäran från den 

förtroendevalde. Begäran ska ha inkommit till kommunkansliet senast 3 

månader efter det semesterår då förlusten uppstod. 

§ 4 Årsarvode (reglementets § 6) 

Förtroendevalda med årsarvode har inte rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst för kommunala förtroendeuppdrag. Heltidsarvoderad 

förtroendevald har inte rätt till sammanträdesarvode. Övriga årsarvoderade 

har inte rätt till arvode för sammanträden som rör uppdrag kopplade till 

kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Förtroendevald med årsarvode kan samtidigt få begränsat arvode upp till 

maximalt sammanlagt 100 procent. 

Ordförande i kommunstyrelsen 

tillika kommunalråd 

Ordföranden tjänstgör 100 procent 

av heltid.  

90 % av riksdagsledamöternas 

arvodesnivå (beräknas årligen)    

1:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen tillika 

kommunalråd 

75 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen tillika 

oppositionsråd  

75 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

 

För årsarvoderad förtroendevald tillämpas gällande AB-avtal. Ersättningarna 

är pensionsgrundande. 
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§ 5 Begränsat arvode (reglementets § 7) 

Förtroendevalda med begränsat arvode har rätt till sammanträdesarvode samt 

förlorad arbetsförtjänst utom enligt bilaga 2. 

Nedanstående arvoden är beräknade per år. 

Ordförande i kommunfullmäktige 30 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

1:e och 2:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

15 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i kultur- och 

tillväxtnämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i kultur- och 

tillväxtnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i samhällsbyggnads-

nämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i samhälls-

byggnadsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i socialnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i socialnämnden 10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i utbildningsnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i 

utbildningsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i valnämnden  5 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i valnämnden  2,5 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i kommunrevisionen 5 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Revisorerna samt revisorer* inom 

helägda bolag 

2,5 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Ordförande i helägda kommunala 

bolag *                   

20 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

Vice ordförande i helägda 

kommunala bolag * 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 

(beräknas årligen) 

 

*MBAB samt MFAB räknas som ett bolag gällande arvoden för ordförande, 

1:e och 2:e vice ordförande samt revisorer i bolagen. 
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§ 6 Arvoden för sammanträden med mera (reglementets § 9) 

Nedanstående arvodesnivå gäller för år 2018. 

Grundarvode samt justeringsarvode, upp till 1 timme 469 kr 

Halvdagsarvode, mer än 1 timme men högst 4 timmar 970 kr 

Heldagsarvode, mer än 4 timmar men högst 8 timmar 1 291 kr 

Utökat heldagsarvode, mer än 8 timmar 1 611 kr 

Valdagssammanträde, ordförande 3 098 kr 

Valdagssammanträde, 1:e och 2:e vice ordförande 2 725 kr 

Valdagssammanträde, ledamöter 2 408 kr 

§ 7 

Arvoden enligt §§ 4-6 ska räknas om årligen av förvaltningen i förhållande 

till riksdagsledamöternas arvodesnivå. 
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Bilaga 2 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Begränsat arvode 

Uppgifter som ingår i årsarvode eller i begränsat arvode 

Följande förrättningar ingår i den förtroendevaldes arbetsuppgifter och täcks 

av årsarvodet eller det begränsade arvodet. För förrättning utgår 

reseersättning.  

1. Omvärldsbevakning och annan informationsinhämtning utöver § 2. 

2. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande 

eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning 

eller dylikt.  

3. Presidiemöten. 

4. Justering av protokoll eller påskrift av annan handling inom det organ 

där man uppbär arvodet. 

5. Restid i anledning av ovan. 

6. För ordförande i en nämnd ingår även § 2 punkt 7 

7. För årsarvoderad ingår dessutom § 2 punkterna 6, 7, 9 och 10.  
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§ 136 Dnr 2018/000358 003 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har haft som uppdrag att tillsammans med sitt 

slutbetänkande, också lämna förslag till arbetsordning för 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, daterad den 26 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018. 

Kommunstyrelsens § 160/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M), med instämmande av Matilda Wärenfalk (S) och 

Gunilla Karlsson (C), yrkar att i andra meningen under § 5 Tid och plats för 

kommunfullmäktiges sammanträden byta ut ordet tidigare mot "annan", samt 

under § 7 Ordinarie sammanträden, att kommunfullmäktige inte ska hålla 

ordinarie sammanträde i januari och augusti.  

Matilda Wärenfalk (S), med instämmande av Henrik Yngvesson (M), yrkar 

tillägg till andra meningen i § 5, "ordföranden kan, om skäl finns, besluta om 

en annan starttid". 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Henrik Yngvessons (M) 

och Matilda Wärenfalks (S) ändringsyrkande rörande § 5 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Henrik Yngvessons och Matilda Wärenfalks 

yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Henrik 

Yngvessons (M) ändringsyrkande rörande § 7 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Henrik Yngvessons yrkande. 

Beslutsgång 

Därefter hör ordföranden om kommunfullmäktige i övrigt bifaller 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.  
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Andra meningen i § 5 ändras till, "...ordföranden kan, om skäl finns, 

besluta om en annan starttid". 

2. Första meningarna i § 7 får följande lydelse "Kommunfullmäktige håller 

ordinarie sammanträde i februari, mars, april, maj, juni, september, 

oktober, november och december månad. Preliminära sammanträdes-

datum för eventuella extra sammanträden i januari och augusti bokas 

varje år." 

3. Kommunfullmäktiges arbetsordning i övrigt antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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§ 1 Antal ledamöter och ersättare 

Kommunfullmäktige har 45 ledamöter. 

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. 

§ 2 Val av ordförande och presidium 

Vid mandatperiodens första sammanträde väljer kommunfullmäktige en 

ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande 

(kommunfullmäktiges presidium). 

Vid valet bestämmer kommunfullmäktige mandattidens längd. 

Ålderspresidenten (den som har varit ledamot i kommunfullmäktige längst 

tid, eller vid lika tid den som är äldst) är ordförande till dess att ett presidium 

har valts. 

Om ordförande eller någon av de två vice ordförandena avgår som ledamot 

eller från sin presidiepost, väljs annan för den del som återstår av mandat-

tiden. Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

§ 3 Ordförandens ansvar och uppgifter 

Ordföranden ska ha tillgång till de resurser som behövs i form av lokaler och 

personal. 

Ordföranden ska 

 representera kommunen vid officiella besök, invigningar och andra 

viktiga evenemang i samspel med kommunstyrelsens presidium, 

 vara ordförande i budgetberedningen bestående av kommunfullmäktiges 

presidium, gruppledarna i kommunfullmäktige, nämndernas presidier 

och budget- och uppföljningsutskottet, 

 bestämma tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden inom 

ramen för vad som sägs i § 5, 

 fastställa tillkännagivande och dagordning inför kommunfullmäktiges 

sammanträden, 

 besluta om att utlysa extra sammanträde vid behov, 

 efter samråd med presidiet vid behov ställa in eller ändra tidpunkten för 

planerat sammanträde, 

 besluta när ett ärende ska behandlas av kommunfullmäktige, 

 bestämma när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde, 

 ta initiativ för att utveckla kommunfullmäktiges arbetssätt och roll, samt 

 besluta om remittering av inlämnade motioner. 

§ 4 Presidiets ansvar och uppgifter 

Presidiet beslutar självt om tid och plats för sina sammanträden. 

Presidiet ska 

 planera kommunfullmäktiges sammanträden,  
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 ordna frågestunder, temadebatter, föredragningar, uppföljning av 

kommunal verksamhet och andra aktuella aktiviteter för att utveckla och 

öka intresset för kommunfullmäktiges arbete, 

 besluta om debattregler inför temadebatt enligt 26 §, 

 se till att ordföranden för varje nämnd och helägt kommunalt bolag 

tillsammans med ansvariga chefer inom nämndernas och bolagens 

ansvarsområden kallas till kommunfullmäktige två gånger per 

mandatperiod för att redogöra för sin verksamhet ur ett 

medborgarperspektiv, 

 formulera de frågor som respektive ordförande ska besvara i samband 

med rapporteringen i kommunfullmäktige, 

 bereda och lämna förslag till budget för kommunfullmäktige, revisorer 

och beredningar,  

 granska revisorernas räkenskaper och förvaltning, 

 lämna förslag angående om kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller 

annan nämnd ska fatta beslut om medborgarförslag,   

 föreslå uppdrag till beredningar med tydliga beredningsdirektiv,  

 föreslå tillsättande och entledigande av beredningar, 

 löpande följa beredningarnas arbete och på eget eller på respektive 

berednings initiativ och vid behov föreslå förändringar i beredningarnas 

direktiv, 

 förlänga fullmäktigeberednings mandattid med upp till tre månader, 

inom pågående mandatperiod, 

 följa upp beredningarnas arbete genom regelbundna träffar med dess 

presidier, 

 ta emot slutbetänkande från beredningar och besluta om att överlämna 

betänkande till kommunstyrelsen för beredning, 

 ta initiativ till regelbundna överläggningar med gruppledarna för 

partierna i kommunfullmäktige och med nämndsordförandena och/eller 

nämndpresidierna,  

 ta initiativ till regelbundna överläggningar med revisorerna, 

 bevaka händelser i omvärlden av betydelse för kommunen ur ett 

medborgarperspektiv, 

 inför varje ny mandatperiod initiera en utvärdering av den politiska 

organisationen, och 

 ansvara för information gentemot allmänheten, exempelvis i form av 

presskonferenser, snabbprotokoll eller webbsändningar. 

Presidiets ledamöter har rätt att närvara och delta i överläggningen vid 

beredningarnas sammanträden.  

Eftersom presidiet har uppgiften att granska revisorernas räkenskaper och 

förvaltning så kan ingen som ingår i presidiet samtidigt ha något uppdrag i 

någon nämnd eller beredning som granskas av revisorerna. 
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§ 5 Tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden 

Sammanträde hålls på plats som ordföranden bestämmer. Normal starttid för 

kommunfullmäktiges sammanträden ska vara 13.00 men ordföranden kan, 

om skäl finns, besluta om en annan starttid. Ett sammanträde kan som längst 

pågå till 24.00. 

§ 6 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på den officiella 

anslagstavlan på kommunens hemsida och annonseras i ortstidningar i den 

omfattning som kommunfullmäktige inför varje mandatperiod beslutar. 

Ordföranden ska utfärda ett tillkännagivande om varje sammanträde med 

kommunfullmäktige. Tillkännagivandet ska, tillsammans med de handlingar 

som ordföranden bestämmer, lämnas till varje ledamot och ersättare senast 

en vecka före sammanträdesdagen.  

Tillkännagivandet och handlingar lämnas digitalt via de system som 

kommunen använder. Varje ledamot och ersättare ska själva öppna och vid 

behov spara de handlingar som skickas ut. Kommunen ställer den utrustning 

som behövs för att kunna läsa handlingarna till ledamöters och ersättares 

förfogande så länge de innehar sina uppdrag. Varje ledamot och ersättare 

ansvarar själv för tillgången till en fungerande Internetuppkoppling utöver de 

basfunktioner som tillhandahålls av kommunen. 

Kommunfullmäktiges presidium kan, om det finns särskilda skäl för det, 

besluta att tillkännagivande och sammanträdeshandlingar kan skickas ut i 

pappersform till enskild förtroendevald. 

§ 7 Ordinarie sammanträden 

Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde i februari, mars, april, 

maj, juni, september, oktober, november och december månad. Preliminära 

sammanträdesdatum för eventuella extra sammanträden i januari och augusti 

bokas varje år. Före utgången av oktober månad bestämmer kommunfull-

mäktige sammanträdesdagar för det kommande året. 

Det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder första gången under andra 

halvan av oktober. Avgående fullmäktige bestämmer dag och tid för 

fullmäktiges första sammanträde. 

§ 8 Extra sammanträden 

Extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst 1/3 av 

kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller om ordförande anser att det 

behövs (5 kap. 12 § kommunallagen). 

Begäran om extra sammanträde ska ske skriftligt till ordföranden. I begäran 

ska anges ärendets/ärendenas innehåll. 

§ 9 Inställt eller ändrad tidpunkt för sammanträde 

Om särskilda skäl finns får ordförande efter samråd med övriga ledamöter i 

presidiet ställa in eller ändra tidpunkten för sammanträde. 

Ordförande ska snarast  

 anslå beslutet om ändringen på kommunens anslagstavla och 
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 meddela beslutet till varje ledamot och ersättare. 

§ 10 Avbrutet sammanträde 

Kommunfullmäktige får under pågående sammanträde besluta att avbryta 

sammanträdet. I sådant fall ska kommunfullmäktige besluta att fortsätta 

sammanträdet med återstående ärenden en senare dag. I beslutet ska framgå 

när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Avbrutet sammanträde ska annonseras på sedvanligt sätt, dock inte om mötet 

hålls inom en vecka. Ordförande ska i sådant fall meddela de ledamöter och 

ersättare som inte var närvarande vid det avbrutna mötet, om tid och plats för 

det fortsatta sammanträdet. 

§ 11 Placeringsordning 

Presidiets ledamöter och kommunfullmäktiges sekreterare sitter vid 

presidiebordet. Övriga ledamöter sitter partivis i den ordning de upptagits av 

länsstyrelsens protokoll för slutlig sammanräkning för val till 

kommunfullmäktige.  

Fullmäktigeledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar den 

plats, som tidigare ledamot haft. 

Ersättare som tjänstgör i ordförandens, vice ordförandens eller andre vice 

ordförandens ställe intar anvisad plats. 

Ersättare som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats.  

Sakkunniga och övriga som kallats för föredragning intar plats som 

ordförande bestämmer. 

Kommundirektören ska vara närvarande under sammanträdet tillsammans 

med andra chefer enligt kommundirektörens beslut. 

§ 12 Ledamöters tjänstgöring 

Ledamot som inte har möjlighet att delta i sammanträde ska snarast anmäla 

detta till kommunfullmäktiges sekreterare. Sekreteraren kallar in den 

ersättare som är i tur att tjänstgöra. Anmälan av förhinder och inkallelse av 

ersättare sker i första hand via sms eller e-post. 

Om ledamot uteblir från ett sammanträde kallar ordföranden in den ersättare 

som är tillgänglig och är i tur att tjänstgöra. Om ersättare inte finns att tillgå 

blir platsen tom.  

Det som gäller för ledamöter gäller även för ersättare som kallats till tjänst-

göring. 

Ordförande får, om särskilda skäl finns, bestämma om ledamot eller ersättare 

ska börja tjänstgöra under ett pågående ärende. 

§ 13 Beredningsplikten  

Alla ärenden, som fullmäktige avgör, ska beredas. Om ärendet har beretts av 

en fullmäktigeberedning eller en annan nämnd ska kommunstyrelsen alltid 

yttra sig. 

Kommunstyrelsen ska alltid lägga fram förslag till beslut om inte en 

fullmäktigeberedning eller en annan nämnd har gjort det.  
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Beredningstvånget gäller i den utsträckning som anges i kommunallagen 5 

kap. 26-38 §§.  

§ 14 Beredning av ärenden 

Utöver vad kommunfullmäktige har beslutat i kommunstyrelsens 

reglemente, avgör kommunstyrelsen hur och av vem ärenden, som ska 

beslutas av kommunfullmäktige, ska beredas. 

Kommunstyrelsen har ansvaret att se till att det finns dokumenterade rutiner 

för att kommunfullmäktiges ordförande hålls underrättad om ärenden, som 

ska behandlas av kommunfullmäktige. 

§ 15 Handlingars innehåll, tillgänglighet och behandling 

Ordförande bestämmer när kommunfullmäktige ska behandla ett ärende.  

Varje ledamot och ersättare ska före sammanträdet ha tillgång till förslag till 

beslut eller yttrande i varje ärende som upptas i föredragningslistan. 

Ordförande bestämmer i övrigt vilka handlingar som ledamöter och ersättare 

ska ha före sammanträdet. Interpellationer ska överlämnas till ledamöter och 

ersättare före det sammanträde, då de ska behandlas. 

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i samman-

trädeslokalen under sammanträdet. 

§ 16 Motioner  

Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att 

lämna motioner. 

Motionen ska vara skriftlig.  

Motion ska lämnas till kommunkansliet eller till kommunfullmäktiges 

sekreterare.  

Motionens rubrik bör vara kort och sakligt sammanfatta dess innehåll. En 

motion ska tydligt avslutas med ett eller flera yrkanden. Om motionen 

innehåller flera yrkanden ska det gå att utläsa vilken del av motiveringen 

som hänför sig till varje yrkande. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.  

Motioner bör beredas så, att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att en motion inlämnats. Kommunstyrelsen ska därför en gång per år 

redovisa de motioner, som inte avslutats under året. Redovisningen ska 

innehålla uppgifter om vad som så långt har kommit fram under 

beredningen. Kommunfullmäktige har därefter att ta ställning till om 

beredningstiden ska förlängas eller om motionen ska avskrivas. 

Kommunstyrelsens redovisning av motioner, som inte avslutats, ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april. 

§ 17 Interpellationer  

Interpellation får lämnas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i 

kommunfullmäktige och ställas till ordföranden i nämnd eller 

fullmäktigeberedning samt till kommunalråd och oppositionsråd. En 

ordförande i en nämnd får överlåta besvarandet av en interpellation till 
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ordförande eller annan ledamot i bolagsstyrelse i ett av kommunen helägt 

bolag eller till ordföranden i styrelsen i ett kommunalförbund som 

kommunen är medlem i.  

Interpellationen ska vara skriftlig och namnet på den som ställer frågan ska 

anges. Den ska ha ett bestämt innehåll, vara försedd med motivering och bör 

endast ställas i angelägenheter av större intresse för kommunen. 

Interpellation lämnas till kommunkansliet eller kommunfullmäktiges 

sekreterare senast 7 arbetsdagar före det fullmäktigesammanträde, där den 

ska behandlas.  

Interpellation ska skriftligen besvaras under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. Svaret till den som ställt 

interpellationen lämnas senast dagen före sammanträdesdag, då den ska 

behandlas. På kommunfullmäktiges föredragningslista ska interpellationer 

och frågor finnas med som en stående punkt. Interpellationer som ska 

behandlas vid ett sammanträde publiceras på kommunfullmäktiges 

samarbetsplattform en vecka före sammanträdet. 

Någon svarsplikt föreligger inte i fråga om interpellationer. 

Kommunfullmäktige godkänner att interpellation får ställas. 

En ersättare som ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i 

den överläggning som svaret på interpellationen ger anledning till. Endast 

om ersättaren tjänstgör som ledamot vid det tillfälle när interpellationen 

besvaras får han eller hon delta i debatten. 

§ 18 Frågor  

En fråga får ställas av ledamot eller tjänstgörande ersättare i 

kommunfullmäktige. 

En fråga kan ses om ett komplement till en interpellation och handlar om 

saker som är relativt enkla att besvara utan större förberedelse. 

Fråga ska vara skriftlig och namnet på den som ställer frågan ska anges. Den 

ska lämnas till kommunkansliet eller kommunfullmäktiges sekreterare senast 

3 arbetsdagar före fullmäktigemötet. 

En fråga kan bara ställas till någon som är närvarande vid sammanträdet och 

ska besvaras muntligt under det sammanträde då frågan ställts. 

Någon svarsplikt föreligger inte när det gäller frågor. 

Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas. 

Till skillnad mot när det gäller en interpellation så får endast den som ställt 

frågan och den tillfrågade delta i överläggningen. 

§ 19 Bolagens initiativrätt  

Styrelsen i Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB får 

väcka ärenden i kommunfullmäktige om sådant som företaget är skyldigt att 

se till att kommunfullmäktige får ta ställning till.  
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§ 20 Medborgarförslag 

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna medborgarförslag. 

Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat och innehålla adress och 

aktuella kontaktuppgifter. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas till kommunkansliet eller 

kommunfullmäktiges sekreterare senast 10 arbetsdagar innan ett 

sammanträde 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i kommunfullmäktige om det 

ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde. 

Om kommunfullmäktige överlämnar ett medborgarförslag till 

kommunstyrelsen eller en annan nämnd för beslut ska förslagsställaren 

underrättas om detta. För medborgarförslag som ska beslutas av 

kommunfullmäktige gäller följande regler. 

Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 

inom 6 månader från det att ärendet anmäldes i kommunfullmäktige. 

Ärenden av mer komplicerad natur kan ges en utökad beredningstid, dock 

inte längre än att beslut kan fattas inom ett år. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas och ges möjlighet att delta i överläggningen i 

ärendet. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som 

inte har beretts färdigt. Redovisningen ska innehålla uppgifter om vad som 

så långt har kommit fram under beredningen. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

§ 21 Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar om och när allmänhetens 

frågestund ska genomföras. 

Frågestunden ger kommunmedlemmarna möjlighet att i samband med 

fullmäktigesammanträde ställa frågor till ansvariga förtroendevalda i 

kommunfullmäktige, det vill säga ordförandena i kommunstyrelsen och 

övriga nämnder samt ordförandena för eventuella fullmäktigeberedningar. 

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige har möjlighet att delta i 

frågestunden. De frågor som ställs får inte avse individärenden eller 

myndighetsutövning. 

För frågestunden gäller följande. 

 Tidpunkten ska annonseras. 

 En timme avsätts normalt och frågestunden sker i anslutning till 

fullmäktigesammanträdet.  

 Frågor som ska besvaras, bör kan lämnas in skriftligt senast tre dagar 

före fullmäktigesammanträdet till kommunkansliet, märkt 

”Allmänhetens frågestund”. Frågor kan också ställas muntligt direkt 

under frågestunden. 
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 Frågor besvaras i den ordning som de kommit in. Frågor som berör 

samma ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle. 

 Ordförande avgör om och när en fråga ska besvaras. 

 Fråga bör ta högst ett par minuter att ställa. Två korta följdfrågor får 

ställas. 

 Frågan får inte bli föremål för debatt eller för några beslut under 

frågestunden. 

 Svar lämnas enbart muntligt och i samband med frågestunden. 

§ 22 Förklaring vid revisionsanmärkning 

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden i vilken 

ordning förklaringar över en anmärkning enligt revisionsberättelsen ska 

inhämtas från den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkning 

riktats. 

§ 23 Upprop 

Upprop förrättas vid sammanträdets början. Om ordföranden anser att så 

behövs kan nytt upprop göras när som helst under pågående sammanträde. 

Upprop avslutas med klubbslag. 

Om ledamot infinner sig till sammanträdet efter det att uppropet avslutats, 

ska ledamoten anmäla sig hos ordföranden. Ordföranden meddelar därefter 

för kommunfullmäktige att ledamoten inträtt i tjänstgöring. 

Ledamot och ersättare får inte lämna sammanträdet utan att anmäla detta till 

ordförande. 

Upprop får ske med stöd av digital teknik. 

§ 24 Protokolljusterare, tid och plats  

Ordföranden bestämmer tid och plats för protokollets justering. 

Sedan upprop har förrättats väljer kommunfullmäktige två ledamöter för att 

justera protokollet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 

röstsammanräkningar. 

§ 25 Yttrande- och replikrätt  

Yttranderätt/rätt att delta i överläggning men inte i besluten vid 

kommunfullmäktiges sammanträden har utöver ledamöter och ersättare 

även följande funktioner. 

 Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för en nämnd 

eller en gemensam nämnd, vid behandling av ett ärende där nämndens 

verksamhetsområde berörs. 

 Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i 

fullmäktigeberedning, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt. 

 Ordförande i nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan, 

som besvarar en interpellation eller en fråga, när överläggning hålls med 

anledning av svaret. 
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 Styrelsens ordförande i Mörbylånga Bostads AB eller Mörbylånga 

Fastighets AB när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör 

förhållanden i företaget. Rätten gäller även bolag och andra 

organisationer, där kommunen bestämmer tillsammans med någon 

annan. 

 Revisor i kommunen vid behandling av ett ärende som gäller 

revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

 Revisorernas sakkunniga biträde när revisionsberättelsen behandlas. 

 Kommundirektören. 

Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 

förekommer vid sammanträden. 

Ordföranden får kalla ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande 

i nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorer samt anställda hos 

kommunen för att lämna upplysningar. Detsamma gäller utomstående 

sakkunniga. 

Ordföranden får, om inte kommunfullmäktige beslutar annat, bestämma att 

inkallade personer får yttra sig under överläggningen. 

Kommunfullmäktige får bestämma att ledamöter i en fullmäktigeberedning 

ska ha rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten, när 

kommunfullmäktige behandlar ett ärende, som beredningen handlagt. 

§ 26 Talarordning och ordning vid sammanträden 

Ledamot och annan, som har rätt att delta i kommunfullmäktiges 

överläggningar får ordet i den ordning de anmält sig och blivit uppropade.  

Den som under överläggningen anser sig själv eller sitt parti angripet, kan få 

ordet för kort replik. Den som lämnar en replik har högst två minuter till sitt 

förfogande. Ordet ska då begäras omedelbart efter föregående anförande. 

Replik får bara lämnas två gånger under samma huvudanförande. 

När ledamot får ordet ska ordföranden nämna ledamotens partitillhörighet. 

För talare, som yttrar sig upprepade gånger under ett sammanträde behöver 

regeln inte tillämpas. Samma gäller för repliker. 

Om någon som har ordet avlägsnar sig från ämnet, får ordföranden med 

klubbslag uppmärksamma talaren på detta. Om talaren inte återgår till ämnet, 

kan ordföranden ta ifrån ledamoten ordet. I övrigt får en talare inte avbrytas 

under sitt anförande. 

Ordföranden får utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse. 

Om oordning uppstår som ordföranden inte kan styra, får ordföranden 

upplösa sammanträdet. 

 

 

Vid särskilda temadebatter gäller följande debattordning: 

 I en inledande runda får en representant för varje parti i 

kommunfullmäktige ordet för ett fem minuter långt anförande. 
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Kommunfullmäktiges presidium kan, om de finner skäl för det, före 

debatten besluta om en annan längd på anförandena.  

 Turordningen för anförandena ska vara sådan att det största 

majoritetspartiet börjar, därefter det största oppositionspartiet och sedan 

det nästa största majoritetspartiet, det näst största oppositionspartiet och 

så vidare tills alla partier gjort sina anföranden. 

 Om två partier har lika många mandat i kommunfullmäktige avgörs 

ordningen utifrån hur många röster partierna fick i fullmäktigevalet. 

 Replik kan endast begäras på anförande. Replik får begäras direkt efter 

ett anförande. Begäran om replik till ett visst anförande måste ha gjorts 

innan första replikskiftet påbörjats gällande det aktuella anförandet. 

 Ett replikskifte får utgöras av två repliker och två svar, vardera högst en 

minut långa. Därefter avslutas replikskiftet. 

 Efter inledningsrundan lämnas ordet fritt för upp till tre minuter långa 

anföranden, med samma replikregler som i inledningsrundan. 

 Kommunfullmäktiges presidium får i förväg inför varje debatt besluta 

om tidsbegränsning av debatten och om ändrade debattregler när det 

finns särskilda skäl för det. 

§ 27 Yrkanden  

Förslag eller yrkande ska lämnas skriftligen. 

Ordförande får vägra proposition, om ordförande anser att ett framställt 

förslag eller yrkande strider mot gällande lag, allmän författning eller denna 

arbetsordning. Det gäller dock inte om kommunfullmäktige beslutar att 

proposition ska ställas. 

Ordförande ska vägra proposition om ordföranden anser att ett framställt 

förslag eller yrkande innebär ett nytt ärende. I sådant fall blir ordförandens 

beslut gällande. Det gäller dock inte ärende, som inte behöver beredas. 

När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, 

går ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden bekräftar genomgången 

med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om 

inte kommunfullmäktige enhälligt beslutar medge ändringen/återtagandet. 

§ 28 Deltagande i beslut och jäv  

En ledamot, som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. Ledamot som inte har gjort en anmälan 

anses ha deltagit i beslutet, om kommunfullmäktige fattar det med 

acklamation. 

En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv 

bör lämna sin plats vid ärendets behandling. 

§ 29 Omröstning  

Normalt sker omröstning med stöd av digital teknik genom att ledamöterna 

avger sina röster i ett voteringssystem. 
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Sedan omröstningen har avslutats, fastslår ordförande detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon 

ledamot ändra eller återta sin röst efter klubbslaget. 

Ny omröstning ska ske omedelbart om oenighet uppstår om resultatet av en 

öppen omröstning. 

Följande gäller när omröstning genomförs utan stöd av voteringssystem: 

När omröstning genomförs biträds ordföranden av de två ledamöterna som 

har utsetts att justera protokollet. 

Omröstning genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

Notera särskilt att 

Vid lika röstetal vid öppen omröstning har kommunfullmäktiges ordförande 

utslagsröst. Ordföranden måste avge utslagsröst även om ordföranden avstått 

att rösta under omröstningen. 

§ 30 Valsedlar  

En valsedel som avlämnats vid sluten omröstning ska uppta så många namn 

som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

Valsedel är ogiltig om den upptar 

 namnet på någon som inte är valbar, 

 flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, eller 

 ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

Det som angivits gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

§ 31 Reservation  

Den som deltar i avgörandet av ett ärende får som enskild förtroendevald 

reservera sig mot fattat beslut. Gruppreservation är inte tillåtet. Reservation 

ska anmälas innan sammanträdet avslutas. Om reservationen utvecklas 

närmare ska den avfattas skriftligen och lämnas till sekreteraren innan 

protokollet har justerats. 

§ 32 Bordläggning och återremiss  

Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras om det begärs av minst en 

tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om 

ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet. 

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet. 

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter 

som begärt återremissen. 

Ett bordlagt ärende ska behandlas på kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde, om kommunfullmäktige inte beslutar något annat. 

§ 33 Protokollsjustering och protokollsutformning  

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om två eller flera 

ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje 
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ordförande de paragrafer i protokollet, som redovisar de delar av förhand-

lingarna som de lett som ordförande. 

Protokollet ska enligt kommunallagen justeras senast fjorton dagar efter 

sammanträde.  

Digital teknik via system som tillhandahålls av kommunen får användas vid 

justering av protokoll. 

Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar 

den. 

Av protokollet ska framgå vem som lagt de förslag som underställts 

fullmäktige för beslut. Beslutssatserna ska 

 vara åtgärdsinriktade och helst inte innefatta flera åtgärder i samma 

beslutsmening, och 

 vara så självständiga som möjligt, det vill säga kunna förstås lösryckta 

ur sitt sammanhang utan hänvisning till bilagor. 

§ 34 Tillkännagivande av justering  

Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats, ska justeringen 

tillkännages på kommunens anslagstavla.  

Tillkännagivande får inte tas bort från anslagstavlan före den tid som gäller 

för överklagande enligt 13 kap. 5 § kommunallagen. 

§ 35 Expediering 

Så snart kommunfullmäktiges protokoll blivit justerat ska kopia av 

protokollet överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer samt 

sändas till de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten. 

§ 36 Valberedning 

Valberedningen har till uppgift att vid mandatperiodens början lämna förslag 

till alla val, som förekommer hos kommunfullmäktige. Under 

mandatperioden ska valberedningen lämna förslag till val som gäller 

ordförande och presidier. 

Beredningen utses för mandatperioden av det nyvalda kommunfullmäktige 

på dess första sammanträde. Kommunfullmäktige väljer samtidigt 

ordförande, förste och andre vice ordförande. 

Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 personliga ersättare. 

Beredningens presidium består av ordförande, förste och andre vice 

ordföranden. 

§ 37 Övriga fullmäktigeberedningar 

Kommunfullmäktige kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska 

avgöras av kommunfullmäktige. Beredningarna har vare sig verksamhets- 

eller förvaltningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock 

längst till och med kommunfullmäktiges mandattids slut. 

Kommunfullmäktiges presidium får besluta att för en period om högst tre 

månader åter aktivera en beredning för att göra en uppföljning av 
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kommunfullmäktiges beslut. Beslutet ska fattas inom ett år från det att 

kommunfullmäktige tagit ställning till slutbetänkandet.   

När en beredning inrättas ska kommunfullmäktige samtidigt besluta om hur 

många ledamöter och ersättare beredningen ska ha, vem som ska vara 

ordförande, förste och andre vice ordförande, eventuellt begränsat arvode för 

ordföranden, beredningens mandattid, när del- och slutbetänkande ska 

överlämnas, beredningens omfattning och budget samt ge tydliga 

beredningsdirektiv. Direktiven ska ange vilken fråga som ska beredas samt 

uppdragets syfte, inriktning, omfattning (avgränsning) och genomförande. 

Kommunfullmäktige kan under beredningens genomförande lämna 

tilläggsdirektiv. 

En beredning ska redovisa sina ställningstaganden med tydliga förslag till 

beslut i form av ett slutbetänkande om inte kommunfullmäktige beslutar 

något annat. Slutbetänkande lämnas till kommunfullmäktiges presidium för 

beslut om den vidare hanteringen av ärendet. 

Kommundirektören ska för varje beredning som inrättas utse en tjänsteman 

som beredningsansvarig. Den beredningsansvarige tjänstemannen fungerar 

också som sekreterare i beredningen och sammanställer beredningens 

betänkanden. En beredning kan kalla anställda i kommunen som sakkunniga 

i olika frågor. 

En beredning får från nämnder och förvaltning begära in de upplysningar 

och yttranden som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Beredningen får 

också initiera debatt i kommunfullmäktige under beredningens gång.  

En beredning ska alltid sträva efter att använda olika former av medborgar-

dialog i sina uppdrag. De olika beredningarna ska också när så är lämpligt 

samråda med varandra. 

En beredning får besluta att hålla öppna sammanträden. 

Beredningen beslutar om datum och tid för sina sammanträden.  

Särskilda mötesprotokoll ska inte föras vid beredningarnas sammanträden 

om det inte finns särskilda skäl vid något tillfälle. Däremot ska minnes-

anteckningar göras som ett underlag till beredningens betänkande. 

I övrigt gäller i tillämpliga delar kommunfullmäktiges arbetsordning och 

kommunallagen vad gäller sammanträden, beslutsförhet, kallelser och 

protokoll. 
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§ 137 Dnr 2018/000952 010 

Servicepolicy för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till en servicepolicy har nu tagits fram, bland annat som en följd 

av vårens processarbete i ”Förenkla helt enkelt”. Som för alla 

policydokument är också detta ett förtydligande av en ambition och 

viljeinriktning gällande hur en bra och rättsäker myndighetsutövning ska 

förenas med en service som av medborgarna och andra vi har kontakt med, 

alltid uppfattas som god.  

Beslutsunderlag 

Servicepolicy, daterad den 10 juni 2018 

Handlingsplan baserad på processarbetet ”Förenkla helt enkelt”, daterad den 

14 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 juli 2018. 

Kommunstyrelsens § 161/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Servicepolicyn för Mörbylånga kommun antas att gälla som 

övergripande styrdokument. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommundirektören  

Ledningsgruppen 
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Inledning 

Mörbylånga kommuns uppgift är att ge service till invånare, företag och 

besökare. God service är en förutsättning för att nå den vision och de 

kommunövergripande mål för perioden  2018 – 2020, som finns uppsatta. 

Vi ska genom vårt agerande ge människor möjligheter att leva ett bra liv i 

vår kommun. Genom god service ska vi hjälpa våra invånare, företag och 

besökare att göra verklighet av sin vilja. Genom att skapa goda 

serviceupplevelser stärker vi också förtroendet för vår organisation samtidigt 

som vi ökar vår effektivitet och blir mer attraktiva som arbetsgivare.  

 

Det här policydokumentet lägger grunden för den service vi ger i 

kommunen, oavsett vilken verksamhet det handlar om. Servicepolicyn 

beskriver det förhållningssätt som vi som medarbetare och ledare ska ha för 

att skapa goda serviceupplevelser. Servicepolicyn vägleder oss i vårt dagliga 

arbete genom att skapa förutsättningar för att förstå behoven hos dem vi är 

till för. Utifrån den förståelsen anpassar vi vårt bemötande, vår tillgänglighet 

och utformning av våra tjänster. 

Vilka är vi till för? 

Vi som arbetar i Mörbylånga kommun finns till för våra invånare och för 

många olika grupper av människor. Det kan vara brukare, föreningar, 

medarbetare eller skolungdomar. Gemensamt för dem alla är att de förväntar 

sig en god service. Det är de som använder våra tjänster som avgör vad som 

är god service.  

Vad innebär service och värde? 

Med service menar vi alla de tjänster som vi erbjuder och även det sätt som 

vi utför tjänsterna på. All vår service syftar till att underlätta för människor 

att skapa värde.  Värde uppstår när våra tjänster används och uppskattas. 

Att ge god service betyder inte alltid att ge det som efterfrågas. I vårt 

uppdrag ingår alltid att se till den samlade bilden för kommunen. I vår 

myndighetsutövning fattar vi ibland beslut som är negativt för den enskilde. 

Genom att förklara beslut och när det är möjligt vägleda till alternativa 

lösningar, skapar vi ändå goda serviceupplevelser. Vi kombinerar en rätts-

säker myndighetsutövning med god service. 

 

Vårt serviceinriktade förhållningssätt gäller såväl intern som extern service. 

Den interna servicen har till uppgift att stödja och underlätta för dem som 

arbetar närmast våra invånare, företag och besökare. Samma syn på service 

gäller oavsett tid, plats eller verksamhet.  

Utgångspunkter i vår service/Kommunens värdegrund 

 

Vi ger ett gott bemötande och en god service 

Vi uppmärksammar de som är i kontakt med oss och bemöter dem med 

vänlighet och respekt. Alla ska uppleva trygghet och lyhördhet i kontakten 

med oss. Vi är måna att skapa goda relationer. 

Vi är lätta att nå och förstå. Vi finns tillgängliga på platser där invånare, 

företag vill möta oss. Vi informerar om våra tjänster så att de blir kända för 

alla som behöver dem. Vi skriver och pratar klarspråk för att vara tydliga och 

undvika missförstånd. 
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Vi bemöter alla olika för att ge alla lika möjligheter. Vi möter varje individ 

utifrån dennes förutsättningar.  

 

Vi är öppna och tydliga och ser vår roll i ett större sammanhang 

Vi är kunniga inom de områden vi arbetar och utför vårt arbete på ett 

professionellt sätt. Vi kan lotsa företag, besökare och kollegor rätt och vågar 

utmana arbetssätt och invanda mönster. 

 

Vi ansvarar för att hela verksamheten fungerar och når uppsatta mål  
Vi har ett helhetsperspektiv och samarbetar både inom och utanför den egna 

verksamheten för att hjälpa invånare, företagare och kollegor. Vi involverar 

de som använder våra tjänster för att säkerställa att vi förstår deras behov 

innan vi skapar nya eller utvecklar befintliga lösningar. 

 

Vi presterar mer när vi tillsammans tar tillvara våra erfarenheter och 

kompetenser  
Genom att vara nyfikna på vår omvärld och på de som använder våra tjänster 

utvecklar vi vår service. Vi ställer frågor och återkopplar för att försäkra oss 

om att den som är i kontakt med oss får rätt service. 

Vi ser på synpunkter, idéer, förslag och klagomål som viktig resurs för att 

utveckla vår service. Det är enkelt att lämna synpunkter på våra verksam-

heter. Varje verksamhet har rutiner för hur vi agerar när vi får synpunkter 

och hur vi återkopplar till den som lämnade synpunkten. 
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§ 138 Dnr 2018/001142 104 

Anne Oscarsson (SD) - Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag från och med den 20 juli 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Anne Oscarsson (SD) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag från och med 

den 20 juli 2018, det vill säga ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 20 juli 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ledamot för 

Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anne Oscarsson 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 

Hemsidan 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 139 Dnr 2018/001193 102 

Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Anne 
Oscarsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Olof Nilsson (SD) som ledamot i kommunstyrelsen från den 28 

augusti 2018 till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Olof Nilsson 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 

Hemsidan  
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§ 140 Dnr 2018/001180 104 

Stellan Ungerholm (M) - Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga 
Fastighets AB från och med den 3 september 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Stellan Ungerholm (M) har avsagt sig uppdrag som ersättare i Mörbylånga 

Bostads AB och Mörbylånga Fastighets AB från och med den 3 september 

2018.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 6 augusti 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stellan Ungerholm, Stellan@ungerholm.se  

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Fastighets AB 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 

Hemsidan 

 

 

 

mailto:Stellan@ungerholm.se
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§ 141 Dnr 2018/001182 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Bostad AB efter Stellan 
Ungerholm (M) 

Förslag på mötet 

Henrik Yngvesson (M) föreslår att ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet kan bordläggas vilket 

kommunfullmäktige bifaller.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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2018-08-28  
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§ 142 Dnr 2018/001181 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Fastighets AB efter 
Stellan Ungerholm (M) 

Förslag på mötet 

Henrik Yngvesson (M) föreslår att ärendet bordläggs.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet kan bordläggas vilket 

kommunfullmäktige bifaller.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet bordläggs.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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2018-08-28  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr 2018/001315 104 

Roger Hedh (S) - Avsägelse av uppdraget som ledamot 
i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Hedh (S) har den 28 augusti 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 28 augusti 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ledamot för 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Roger Hedh 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 

Hemsidan 
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Sammanträdesdatum 

 

 

 

2018-08-28 
 

 

 

 

 

 

  

Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stenson (M) Anita Karlberg (M) X 

Per Fredriksson (-)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Thorbjörn Hagström (M) Ove Karlesand (M) X 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Simon Sjöstedt (M) Lars Paradis (M) X 

Ludvig Hasselbom (M)  X 

Lena Norlander (M)  X 

Pia Schröder (-)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Monika Löfvin-Rosen (C) Gunilla Karlsson (C) X 

Gerd Åstrand (C)  X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (L) X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Anne Wilks (MP)  X 



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

Bo Sjölin (MP)  X 

Johan P Hammarstedt (MP)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Henriette Koblanck (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Bo Blad (S) Zandra Norén-Olsson (S) X 

Jerker Nilsson (S) Seita Riikonen (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 

Vakant (S) Syed Arif Zaidi (S) §§ 117 - 135 X 

Ella-Britt Andersson (S)  X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X 

Ylva Bengtsson (V) StenOlof Söderlund (V) X 

Claus Zaar (SD)  X 

Vakant (SD) Olof Nilsson (SD) X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Bertil Eriksson (SD)  -- 

Rolf Jönsson (SD)  X 

  



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

 

Ersättare Närvaro 

Fredrik Gustavsson (M) -- 

Anita Karlberg (M) (X) 

Ove Karlesand (M) (X) 

Lars Paradis (M) (X) 

Hedy Johansson (M) -- 

  

  
Johan Sigvardsson (C) -- 

Gunilla Karlsson (C) (X) 

Marcus Persson (C) X 

  
Sebastian Hallén (L) (X) 

Maj-Britt Landin (L) -- 

  
Jeanette Lindh (KD) X 

Jonathan Nylander (KD) -- 

  
Liselotte Wetterstrand-Waldenström (MP) -- 

Roger Nilsson (MP) -- 

  
Zandra Norén Olsson (S) (X) 

MariAnne Johansson (S) -- 

Per-Allan Sjöman (S) -- 

Seita Riikonen (S) (X) 

Tommy Eriksson (S) -- 

Syed Arif Zaidi (S) (X) 

Lars-Göran Abrahamsson (S) -- 

Håkan Lindqvist (S) -- 

  
May-Anita Brevik (V) -- 

StenOlof Söderlund (V) (X) 

Birger Olsson (SD) -- 

Olof Nilsson (SD) (X) 
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