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§ 27   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Göran Backrot (C) och Stig Salebäck (S) utses att justera dagens 

protokoll tisdagen den 3 april 2018, klockan 15.00 på kommunkontoret i 

Mörbylånga.  

_____ 
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§ 28   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring. 

 Ärende 13, interpellation ställd till Ulrik Brandén (M) utgår till nästa 

kommunfullmäktiges möte.  

_____ 
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§ 29   

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.  

_____ 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(35) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-03-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2018/000417 105 

Meddelanden och information  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildning Hat, hot och våld mot förtroendevalda - Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL) 

Edward Andersson informerar om SKL:s utbildning med målet att ge en 

sammansatt, informativ och pedagogisk bild av problemet med hat, hot och 

våld mot förtroendevalda. Ambitionen är att detta kan vara ett sätt att bana 

väg för ett mer systematiskt arbete för att förebygga den otillåtna påverkan. 

Utbildningen har pågått under 2017 och kommer att fortsätta under 2018 och 

vänder sig till förtroendevalda i fullmäktige och styrelse samt tjänstepersoner 

som stödjer dem.  

Återkoppling Strategi för utveckling av södra Öland  

Susanne Bredesjö Budge, näringslivsutvecklare, lämnade en återrapport om 

Strategin för utveckling av södra Öland som kommunfullmäktige beslutade 

om under våren 2017. 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 45-66, 2018 anmäls. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut §§ 16-35, 2018 anmäls.   

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 14 mars 2018. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 24 april 2018.  

_____ 
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§ 31 Dnr 2017/000155 332 

Svar på Medborgarförslag - Parkourpark på Torslunda 
skola 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål att Mörbylånga kommun bygger en 

parkourpark i anslutning till Torslunda skola, Ölands Skogsby med motivet 

att klassen gillar att röra på sig och att vissa elever i klassen gilla parkour.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.   

Kommunstyrelsens § 33/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att 

förslagsställarens önskemål om en parkourpark finns med på den 

prioriteringslista som sammanställts för skolgården vid Torslunda skola.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Herman Svensson, Gladers väg 7, 386 96 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 

Eleonor Rosenqvist, tf kultur- och fritidschef 

Lena Petersén, kultur- och näringslivssektorn 
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§ 32 Dnr 2017/000159 822 

Svar på Medborgarförslag - Bygga en simhall 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att kommunen bygger en 

simhall då förslagsställaren nu är hänvisad att åka till Kalmar eller Borgholm 

när hen vill bada.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 februari 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.      

Kommunstyrelsens § 34/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det för närvarande 

saknas ekonomiska förutsättningar att bygga en simhall.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Oskar Fredriksson, Lundströms väg 1, 386 96 Färjestaden  

Kommunstyrelsen 

Eleonor Rosenqvist, tf kultur- och fritidschef 

Lena Petersén, kultur- och näringslivssektorn 
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§ 33 Dnr 2017/001183 826 

Svar på Medborgarförslag - Konstgräsplan i Gårdby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemålet om att en konstgräsplan ska 

anläggas i Gårdby.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 23 oktober 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.      

Kommunstyrelsens § 35/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att byggnationen 

också förutsätter föreningslivets deltagande. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kennert Sandgren, Bettorp 116, 386 94 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 

Eleonor Rosenqvist, tf kultur- och fritidschef 

Lena Petersén, kultur- och näringslivssektorn 
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§ 34 Dnr 2017/001214 821 

Svar på Medborgarförslag - Bygg en ny sporthall i 
Glömminge vid Glömminge skola 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att Mörbylånga kommun ska 

bygga en sporthall i Glömminge. Förslagsställaren anser att den lilla hallen 

som finns i anslutning till Glömminge skola är alldeles för liten, både för 

skolan och för andra aktörer som vill använda den. Luften i hallen är väldigt 

dålig när den är välbesökt.  

Britt-Marie Börjesson, förslagsställare, informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 30 oktober 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.   

Kommunstyrelsens § 36/2018 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Göran Backrot (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med 

tillägg under punkt 2, Behov av ny sporthall i Glömminge tas med i 

kommunens övergripande lokalförsörjningsplan, "samt att frågan skickas till 

budgetberedningen för att avsätta medel".  

Henrik Yngvesson (M) och Anna-Kajsa Arnesson (C), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om de bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut och finner att de beslutar detsamma.  

Vidare hör ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Göran 

Backrots tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma.  
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens nuvarande 

ekonomiska läge.  

2. Behov av ny sporthall i Glömminge tas med i kommunens övergripande 

lokalförsörjningsplan.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Britt-Marie Börjesson, Segrells väg 1, 386 95 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 

Eleonor Rosenqvist, tf kultur- och fritidschef 

Lena Petersén, kultur- och näringslivssektorn 
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§ 35 Dnr 2018/000338 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Cykelställ vid 
busshållplatsen i Runsbäckskurvan 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om ett cykelställ vid busshållplatsen 

i Runsbäckskurvan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 19 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 14 mars 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ebba Stolpe, Runsbäcksvägen 49, 386 93 Färjestaden 

Kommunstyrelsen    
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§ 36 Dnr 2018/000418 311 

Anmälan av Medborgarförslag - 
Hastighetssänkning/genomfartsförbud på 
Kopparslagargatan i Resmo 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om hastighetssänkning/genom-

fartsförbud på Kopparslagargatan i Resmo.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 8 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 14 mars 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Emelie Solberg, Kopparslagargatan 8, 386 60 Mörbylånga 

Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr 2018/000021 007 

Information om Revisionsrapport - Granskning av 
kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens 
hantering av sjukfrånvaro 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning 

av kommunstyrelsens och miljö-och byggnadsnämndens hantering av sjuk-

frånvaron. Utifrån denna granskning har en rapport upprättats och inkom till 

kommunen den 5 januari 2018. Kommunen ska nu svara revisonen på 

rapporten med att redogöra för vilka åtgärder de avser att vidta.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport inkommen den 5 januari 2018. 

Yttrande daterad den 6 februari 2018. 

Kommunstyrelsens § 50/2018.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 38   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om en interpellation och en fråga 

får ställas och finner att de får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till Henrik Yngvesson (M) angående annonskampanj för 

60 000 kronor av Pia Schröder (-). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 26 mars 2018.  

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Hur fungerar arbetet i 

nätverket ECCAR (European Coalition of Cities Against Rasism) av 

Elisabeth Cima Kvarneke (V). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 26 februari 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen och frågan får ställas. 

2. Interpellationen och frågan anses vara besvarade.  

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 17.31-18.00  
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§ 39 Dnr 2018/000151 101 

Rapportering av uppdrag beslutade av 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om uppdrag beslutade av kommunfullmäktige och verkställighet av 

desamma.  

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige daterad den 1 mars 

2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av rapport om uppdrag och verkställda 

beslut.  

_____ 
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§ 40   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Två motioner har 

remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Inrätta en tjänst som 

konsumentvägledare. (Dnr 2018/000430-159). 

Motion av Bo Sjölin (MP) - Ont om vatten, algblomning, övergödning, döda 

bottnar. (Dnr 2018/000505-432).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.  

_____ 
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§ 41 Dnr 2017/001065 511 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Förbud mot 
husbilar och husvagnar på våra vägar på Öland under 
viss period sommartid 

Sammanfattning av ärendet 

Pia Schröder (-) har inkommit med en motion där hon anser att husbilar och 

husvagnar inte ska få framföras på de öländska vägarna mellan klockan 

07.00-09.00 och 16.00–19.00, detta i syfte för att underlätta för permanent-

boende som i sommartider får mångdubbla sin restid till och från jobbet.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 15 september 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 26 september 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.     

Kommunstyrelsens § 41/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte ser något behov 

av att införa ett körförbud för husbilar och husvagnar mellan klockan 

07.00-09.00 och 16.00–19.00.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com   

 

 

mailto:wesaborg@hotmail.com
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§ 42 Dnr 2017/000705 311 

Svar på Motion av Matilda Wärenfalk (S) om Tommy 
Eliassons väg 

Sammanfattning av ärendet 

Matilda Wärenfalk (S) har lämnat in en motion om att hedra Tommy 

Eliassons minne genom att en gata/väg i kommunen får bära hans namn. 

Enligt skrivelsen kan detta förslagsvis vara i Färjestaden, i det nya området 

mellan Åkervägen och Möllstorpsgatan.     

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 juni 2017.  

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2018.  

"God Ortnamnssed" Ortnamnsrådets handledning i namnvård (2016).   

Arbetsutskottets förslag till beslut den 11 januari 2018. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 6/2018 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 61/2018 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalles. 

2. Förslaget behandlas i samband med detaljplanering och namnsättning i 

det nya utbyggnadsområdet mellan Möllstorpsgatan och Åkervägen i 

Färjestaden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matilda Wärenfalk 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 43 Dnr 2017/000935 487 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) Låt oss värna om 
våra igelkottar 

Sammanfattning av ärendet 

Pia Schröder (-) har lämnat in en motion om att kommunen bör införa 

”körförbud” mot robotgräsklippare nattetid för att värna igelkottar som är 

nattaktiva djur som skadas allvarligt eller dödas av dessa gräsklippare.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 10 augusti 2017.  

Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2018.  

Miljö- och byggnadsnämndens § 7/2018 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 62/2018 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås.  

2. Uppdra åt förvaltningen att i samverkan med verksamhetstöd - 

kommunikation informera i "Mörbylånga - Din kommun" och på 

kommunens hemsida om att dessa gräsklippare utgör ett stort hot mot 

igelkottar nattetid. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Verksamhetsstöd – Kommunikation 

 

 

 

mailto:wesaborg@hotmail.com
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§ 44 Dnr 2017/001103 191 

Överförmyndarverksamheten - Framtida organisation 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuncheferna i Borgholm, Kalmar och Mörbylånga kommuner har haft 

uppdraget att utreda överförmyndarverksamheten. 

Kalmar kommun har antagit dokumenten med förändring i avtalet § 7 där 

sista meningen stryks, samt i reglementet § 17 där sista meningen stryks.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut den 10 oktober 2017. 

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 

Utredning daterad den 11 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 januari 2018.   

Kommunstyrelsens § 38/2018 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Eva Folkesdotter Paradis (M) och Gunilla Karlsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Carl Dahlin (M) yrkar på återremiss med syftet att förhandla med Kalmar 

och Borgholms kommuner om ett roterande ordförandeskap.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 

ska avgöras idag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för att ärendet återremitteras.  

Omröstningsresultat 

23 ja-röster, 19 nej-röster och 2 avstår.  

Då mer än en tredjedel av ledamöterna röstar på återremiss återremitteras 

ärendet (KL 5:36).  
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras med syftet att förhandla med Kalmar och 

Borgholms kommuner om ett roterande ordförandeskap.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmar kommun 

Borgholms kommun 

Kommundirektören 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Ulrik Brandén (M) Ludvig Hasselbom (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)   X 
 
 
 Sven Stensson (M) Anita Karlberg (M)  X   

Carl Dahlin (M)   X  

Thorbjörn Hagström   X  

Kent Ingvarsson (M)  X   

Elisabeth Schröder (M)   X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Gun Karlesand (M)   X   

Simon Sjöstedt (M)   X  

Roger Jonsson (M) Ove Karlesand (M) X   

Lena Norlander (M) Lars Paradis  X   

Pia Schröder (-)   X  

Per Fredriksson (-)   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)  - - - 

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Anne Wilks (MP) Bo Sjölin (MP)   X  

Eva Öberg (MP)  - - - 
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Johan P Hammarstedt (MP)    X  

Margaretha Lööf-Johanson (S) Seita Riikonen (S) X    

Henriette Koblanck (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S)  X    

Bength Andersson (S)  X    

Bo Blad (S)  X    

Jerker Nilsson (S)   X  

Stig Salebäck (S)  X   

Veronika Hildingsson (S)   X    

Bertil Johansson (S)  X   

Fredrik Jämtin (S)  X    

Kristina Sjöström (S)  X    

Ulf Magnusson (S) Tommy Eriksson (S) X    

Kurt Arvidsson (S)  X    

Roger Hedh (S) Zandra Norén-Olsson (S) X   

Ella-Britt Andersson (S)   X    

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X    

Ylva Bengtsson (V)  -- -- -- 

Claus Zaar (SD)   X  

Anne Oscarsson (SD)  - - - 

Eric Rosenlund (SD)  - - - 

Bertil Eriksson (SD)   X  

Rolf Jönsson (SD)   X  

Kjell Magnusson (C)  X   
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§ 45 Dnr 2017/001309 133 

Rutin vid åldersuppskrivning av ungdomar som kommit 
till kommunen som ensamkommande barn 

Sammanfattning av ärendet 

Fråga är om kommunen ska upphäva nuvarande generösa ordning vad gäller  

regler om att behålla ansvaret för ungdomar som väntar på utvisning, har  

fyllt 18 år eller som fått sin ålder uppskriven och som väntar på att beslut ska 

vinna laga kraft innebärande att Staten genom Migrationsverket tar över  

ansvaret enligt gällande regelsystem och därmed har ansvar för fortsatt pla- 

cering av den nu vuxne.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 8/2018, återremiss. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 8 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2018. 

Kommunstyrelsens § 58/2018 med förslag till beslut.     

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Matilda Wärenfalk (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Matilda 

Wärenfalks avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat 

27 ja-röster och 17 nej-röster.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Upphäva nuvarande ordning vad gäller regler om att behålla ansvaret för 

ungdomar som väntar på utvisning, har fyllt 18 år eller som fått sin ålder 

uppskriven och som väntar på att beslut ska vinna laga kraft.  
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2. Staten tar genom Migrationsverket över ansvaret enligt gällande 

regelsystem och har därmed ansvar för fortsatt placering av den nu 

vuxne.   

Reservation  

Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Henriette Koblanck (S), Seita 

Riikonen (S), Bo Blad (S), Jerker Nilsson (S), Stig Salebäck (S), Veronika 

Hildingsson (S), Bertil Johansson (S), Fredrik Jämtin (S), Kristina Sjöström 

(S), Tommy Eriksson (S), Kurt Arvidsson (S), Zandra Norén-Olsson (S), 

Ella-Britt Andersson (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

Enhetschef för HVB-boende 

Enhetschef för stödboende 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M) Ludvig Hasselbom (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Sven Stensson (M) Anita Karlberg (M) X   

Carl Dahlin (M)  X   

Thorbjörn Hagström  X   

Kent Ingvarsson (M)  X   

Elisabeth Schröder (M)  X   

Günter Ruchatz (M)  X   

Gun Karlesand (M)  X   

Simon Sjöstedt (M)  X   

Roger Jonsson (M) Ove Karlesand (M) X   

Lena Norlander (M) Lars Paradis (M) X   

Pia Schröder (-)  X    

Per Fredriksson (-)  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)  - - - 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP) Bo Sjölin (MP) X   

Eva Öberg (MP)  - - - 
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Johan P Hammarstedt (MP)   X   

Margaretha Lööf-Johanson (S) Seita Riikonen (S)  X  

Henriette Koblanck (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S)   X  

Jerker Nilsson (S)   X  

Stig Salebäck (S)   X  

Veronika Hildingsson (S)    X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Ulf Magnusson (S) Tommy Eriksson (S)  X  

Kurt Arvidsson (S)   X  

Roger Hedh (S) Zandra Norén-Olsson (S)   X  

Ella-Britt Andersson (S)    X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)   X  

Ylva Bengtsson (V)  - - - 

Claus Zaar (SD)  X   

Anne Oscarsson (SD)  - - - 

Eric Rosenlund (SD)  - - - 

Bertil Eriksson (SD)  X   

Rolf Jönsson (SD)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

  27 17  
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§ 46 Dnr 2017/000893 423 

Redovisning över kostnadsbilden för marksanering i 
hamnen Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2018 uppdra till 

kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden att på 

kommunfullmäktiges möte den 27 mars redovisa kostnadsbilden för 

marksanering i hamnen Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 13/2018. 

Matrosen 1 - Översiktlig kostnadsberäkning för förorenad mark daterad den 

20 februari 2018. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 35/2018. 

Kommunstyrelsens § 59/2018 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rapporten daterad den 20 februari 2018 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2017/001414 291 

Byggnation av 7-9-skola i Färjestaden (högstadieskola) 
- Alternativ och konsekvenser 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gällande en högstadieskola i Färjestaden bereddes av kommun-

styrelsen den 9 januari 2018 men då vissa delar av beslutsunderlaget vid det 

tillfället inte var helt komplett, innebär det beredningstvång som beskrivs i 

kommunallagen att ärendet efter att ha kompletterats, på nytt måste beredas 

av kommunstyrelsen för att kunna gå vidare för beslut i kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Skrivelse gällande ekonomiska bedömningar och konsekvenser, daterad den 

12 december 2017 och kompletterad den 23 februari 2018. 

Elevberäkningar, daterade den 8 februari 2018. 

Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2018 § 15. 

Kompletterat förslag till lokalförsörjningsplan för barn- och 

ungdomsverksamheten. 

Beräkning av kostnader för ny skola, kompletterad den 21 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 februari 2018.  

Kommunstyrelsens § 60/2018 med förslag till beslut.      

Förslag på mötet 

Jerker Nilsson (S) föreslår att mötet ajourneras. 

Ordföranden föreslår att mötet ajourneras efter att debatten om ärendet är 

genomförd, vilket kommunfullmäktige godkänner.  

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M), Günter Ruchatz (M), Agneta Stjärnlöf (M), Matilda 

Wärenfalk (S), Elisabeth Cima Kvarneke (V), Nina Åkesson Nylander (KD), 

Ove Karlesand (M) och Claus Zaar (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Johan P Hammarstedt (MP), Gerd Åstrand (C) och Anna-Kajsa 

Arnesson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ajournering 

Klockan 20.42-20.55 
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Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om de bifaller eller avslår 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för att avslå kommunstyrelsens förslag.  

Omröstningsresultat 

33 ja-röster, 9 nej-röster och 1 avstår.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut från september månad 2016 fullföljs och 

verkställs. 

2. Förvaltningen har fortsatt uppdraget att inventera och pröva behovet av 

befintliga lokaler och fastigheter i syfte att optimera verksamheternas 

lokalutnyttjande för att skapa effektiviseringsvinster.    

Reservation 

Johan P Hammarstedt (MP) och Bo Sjölin (MP).  

"En ny högstadieskola i Färjestaden är både dyrt och onödigt. Underlaget för 

beslut lämnar mycket övrigt att önska. Kommunens ekonomi är ansträngd, 

och detta läge är det synnerligen oansvarigt att låta bygga nytt och skapa 

kostnader där vi ännu inte vet var slutnotan hamnar. 

Beslutet om ny högstadieskola i Färjestaden riskerar dessutom att skapa en 

slitning mellan norr och söder i kommunen, där de som bor på södra Öland 

får dra det kortare strået. Detta genom att ha en ny, modern skola i 

Färjestaden och en sliten omodern Skansenskola för barnen på södra Öland. 

Vettigare och mer ansvarsfullt vore att använda delar av pengarna till att 

rusta upp och göra Skansenskolan till en bra, välfungerande och attraktiv 

skola för hela Mörbylånga kommun. Det skulle alla vinna på." 

Reservation 

Anna-Kajsa Arnesson (C), Hans Sabelström (C), Gunilla Karlsson (C), Gerd 

Åstrand (C), Göran Backrot (C) och Kjell Magnusson (C).  

”Alternativ och konsekvenser - byggnation 7-9 skola i Färjestaden. 

Redan 2011 vid tillfälliga skolberedningens slutbetänkande efterlyste vi 

konsekvenserna för övrig skolverksamhet i kommunen med anledning av 

förslaget att bygga en ny skola i Färjestaden. 
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Under åren har vi försökt att få svar på de ekonomiska frågorna som följer 

ärendet och som hanteras olika beroende på vem som verkställer byggnation, 

kommun eller extern. 

Mellan åren 2011-2017 har åtskilliga försök gjorts med hjälp av återremisser 

för att få fram alternativ och konsekvenser med god ekonomisk koppling av 

en byggnation. 

Revisionen har ställt en skarp skrivning (feb 2016) gällande kommun-

styrelsens förmåga och hantering kring investeringsplanering med ordentliga 

för och efterkalkyler vilket i dagsläget helt saknas, även vid uppföljande 

revision (2017) av samma frågor saknas allt som efterfrågas. 

Förvaltningens skrivning i ärendet ”byggnation av nytt högstadie” och svar 

till revisionens granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering, ger 

stöd för vår uppfattning att ett faktiskt behov av fler högstadieplatser för 

kommuns egen del inte behövs på drygt 10 år. 

Under 2017 har arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan påbörjats 

med skolans lokalbehov först, det arbetet är inte färdigt men planen visar på 

ytterligare lokalbehov och renoveringar på i stort sett samtliga skolor i 

kommunen, vi har ingen kalkyl med de ekonomiska aspekterna och 

konsekvenser för detta ännu. 

Med hänvisning till framförallt de ekonomiska förutsättningarna som går att 

utläsa i budget med flerårsplan, samt ovanstående skrivning anser vi oss inte 

ha råd, därför yrkande om avslag.” 

Protokollsanteckning 

Kent Ingvarsson (M). 

”Med hänvisning till tidigare beslut och min skriftliga reservation om 

uppförande av en ny 7-9 skola i Färjestaden vill jag i detta beslut lämna en 

protokollsanteckning med följande kommentarer till beslutsunderlaget. 

Stora brister i det avlämnade dokumentet om strategisk lokalförsörjningsplan. 

Saknas tillräckligt kvalificerat underlag för den framtida ekonomiska 

utvecklingen med de stora investeringar som pågår när det gäller vatten och 

avlopp, planering och start av ett nytt vattenverk i Mörbylånga, ytterligare 

behov av om och tillbyggnader i våra övriga skolor, Glömminge, Gårdby 

och Torslunda. 

Väl optimistiska och ej verifierade underlag för inflyttning och elevutveckling. 

Inga kommentarer kring elevutveckling i befintlig och kommande friskolor. 

Efter genomförd byggnation verkar det finns en överkapacitet på antalet 

platser i vår norra kommundel och en brist på antalet elever i Skansenskolan. 
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I de ekonomiska beräkningarna pekas det på framtida kostnader i Skansen-

skolan om det inte byggs ett nytt högstadium i Färjestaden. Det kommer 

heller inte att bli några ekonomiska besparingar i eventuellt tomma lokaler i 

Mörbylånga så länge man inte kan få externa hyresgäster. 

En annan fråga som inte ställs är hur processen och läget är i tvisten med 

Hansabygg AB gällande tidigare överklagat tilldelningsbeslut. Hur blir 

utfallet med eventuella skadestånd och ersättningar för den avbrutna 

upphandlingen. 

Avslutningsvis vill jag också anföra att en av anledningarna till min tvek-

samhet i denna investering är min yrkesbakgrund där jag med dessa underlag 

troligen aldrig skulle beviljat en kredit för uppförandet av den planerade 

byggnationen.”   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommundirektören 

Barn- och ungdomsverksamheten 

Mark- och exploatering 

Mörbylånga Bostads AB 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M) Ludvig Hasselbom (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Sven Stensson (M) Anita Karlberg (M) X   

Carl Dahlin (M)  X   

Thorbjörn Hagström  X   

Kent Ingvarsson (M)    X 

Elisabeth Schröder (M)  X   

Günter Ruchatz (M)  X   

Gun Karlesand (M)  X   

Simon Sjöstedt (M)  X   

Roger Jonsson (M) Ove Karlesand (M) X   

Lena Norlander (M) Lars Paradis (M) X   

Pia Schröder (-)   X  

Per Fredriksson (-)  - - - 

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)  - - - 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP) Bo Sjölin (MP)  X   

Eva Öberg (MP)  - - - 
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Johan P Hammarstedt (MP)   X   

Margaretha Lööf-Johanson (S) Seita Riikonen (S) X    

Henriette Koblanck (S)  X    

Matilda Wärenfalk (S)  X    

Bength Andersson (S)  X    

Bo Blad (S)  X   

Jerker Nilsson (S)  X   

Stig Salebäck (S)  X    

Veronika Hildingsson (S)   X   

Bertil Johansson (S)  X   

Fredrik Jämtin (S)  X   

Kristina Sjöström (S)  X    

Ulf Magnusson (S) Tommy Eriksson (S) X    

Kurt Arvidsson (S)  X    

Roger Hedh (S) Zandra Norén-Olsson (S)  X    

Ella-Britt Andersson (S)   X    

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X   

Ylva Bengtsson (V)  - - - 

Claus Zaar (SD)  X   

Anne Oscarsson (SD)  - - - 

Eric Rosenlund (SD)  - - - 

Bertil Eriksson (SD)  X   

Rolf Jönsson (SD)  X   

Kjell Magnusson (C)   X   
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§ 48 Dnr 2017/001100 730 

Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har idag en hyressättning med endast två nivåer. Det 

innebär att alla rum, oavsett storlek och standard eller tillgång till 

gemensamhetsutrymmen, kostar lika mycket. Undantaget är några rum på 

Rönningegården som utifrån toalettens placering, utanför rummet, har en 

lägre prissättning. Standarden och storleken på rummen på våra särskilda 

boenden varierar stort, precis som tillgången till gemensamma utrymmen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2018. 

Hyror särskilda boenden i äldreomsorgen daterad den 29 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 februari 2018.    

Kommunstyrelsens § 57/2018 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen, antas att gälla 

från och med den 1 juni 2018. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsområdeschef, M- verksamheten  

Ekonomi och redovisning 
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Lagar att förhålla sig till  

Socialtjänstlagen (2017:613) 8 kap. 5 § ” Den enskildes avgifter får för 

bostad i särskilt boende per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 

prisbasbelopp.” (Gäller enbart om boendet inte uppfyller kraven för 

hyreslagen dvs saknar tillgång till egen toalett)   

Socialtjänstlagen 8 kap 2 § ”För bostad i särskilt boende [--] får kommunen 

ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna 

får dock inte överstiga kommunens självkostnader.” 

 Allmänt 

 Hyran ska börja debiteras det datumet hyresgästen och enhetschef  på det 

särskilda boendet kommit överrens om men senast inflyttningsdatum. 

 Hyran debiteras alltid 14 dagar efter att hyresgästen flyttat/avlidit. 

 Hyresgästen/anhöriga har 14 dagar på sig att städa rummet efter att 

personen flyttat ut/avlidit. 

 Hyran får ej överstiga pensionsmyndighetens hyrestak för bostadstillägg 

Hyra per kvadratmeter och år 

Rum  1 500 kronor 

Gemensamhetsutrymmen  504 kronor 

Tillägg utifrån standardnivå per år 

Nivå1: Toalett 0 kronor  

Nivå 2: Toalett, Pentry 2 400 kronor 

Nivå 2: Toalett, Tvättmaskin/torktumlare  2 400 kronor 

Nivå 3: Toalett, Pentry Tvättmaskin/torktumlare 4 800 kronor 

 

Exempel: 

Rum 1: 

Rum: 32 m2 = 48 000/12 = 4000 kronor 

Gemensamhetsutrymme: 48 m2 = 24 192/12 = 2 016 kronor 

Standardnivå 3: 4 800/12 = 400 kronor 

Hyra rum 1: 6 416 kronor/mån, vilket innebär att hyran sänks till maxtaket 

som för närvarande (2018)  är 5 600 kronor 

Rum 2: 

Rum: 21,75 m
2 

= 32 625/12 = 2 718,50 kronor 

Gemensamhetsutrymme: 16,9 m
2
 = 8 518/12 = 710 kronor 

Standardnivå 1: 0 kronor 

Hyra rum 2: 3 429 kronor
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§ 49 Dnr 2018/000370 173 

Räddningstjänst Öland - Höjning av taxa för felaktigt 
automatlarm 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänstens taxa för felaktigt automatlarm har under lång tid varit 

väldigt låg i jämförelse med övriga räddningstjänster i länet och täcker inte 

de kostnader räddningstjänsten har för denna verksamhet. Räddnings-

tjänstens taxa för automatlarm har tidigare inte indexuppräknats.    

Beslutsunderlag 

Förslag till höjning av taxan för automatlarm, daterad den 27 november 

2017. 

Förbundsdirektionens beslut den 4 december 2017, § 54. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2018.    

Kommunstyrelsens § 63/2018 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till taxa för felaktiga automatlarm inom Räddningstjänst Öland 

godkänns.  

2. Taxan gäller från och med den 1 april 2018. Indexuppräkning sker från 

och med år 2019 enligt räddningschefens förslag.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands Kommunalförbund 

Räddningstjänst Öland 

Ekonomi och redovisning  
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Räddningstjänsten Öland  Postadress Box 111, 386 22 Färjestaden  Telefon 0485-470 00 
    Besöksadress Storgatan 89, Färjestaden  Fax 0485-472 62 
Org. nr. 222000-0216  Webb www.raddningstjanstenoland.se   Mail förnamn.efternamn@oland.se 

 
 

Tjänsteskrivelse angående höjning av taxan för automatlarm  
Räddningstjänsten Öland har en väldigt låg taxa för felaktiga automatlarm i jämförelse med övriga 
räddningstjänster i länet. I dagsläget är denna taxa 3 500 kr + moms.  
 
Övriga räddningstjänster i länet har följande taxor:  
 
Hultsfred 4 253 kr  
Kalmar 5 228 kr  
Mönsterås 5 077 kr  
Högsby 6 042 kr  
Nybro 4 975 kr  
Oskarshamn 4 000 kr  
Emmaboda-Torsås 5 400 kr  
Vimmerby 4 324 kr  
Västervik 4 000 kr  
 
Detta ger ett medelvärde på 4 811 kr och ett medianvärde på 4 975 kr.  
 
Räddningstjänstens förslag är att taxan för felaktiga automatlarm på Öland höjs till 5 000 kr + moms 
från och med 2018-03-01 med indexuppräkning enligt följande:  

 
Indexuppräkning  
Taxan är anpassad till indextal för augusti månad året före startåret. För arbetskostnadsindex AKI, SNI 
2007 S, gäller tidsserie för tjänstemän preliminära siffror. Justering av taxan sker alltid per kalenderår, 
med början fr o m 1 januari året efter startåret. 
 
2017-11-27 
 

 
Rutger Thuresson 
Räddningschef 
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§ 50 Dnr 2018/000457 104 

Eva Öberg (MP) - Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag från och med 25 mars 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Öberg (MP) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag från och med den 

25 mars 2018, det vill säga ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 

kommunstyrelsen, ledamot i beredningen för utvärdering och justering av 

politiska organisationen, ledamot i kommunledningsutskottet samt ersättare i 

barn- och ungdomsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 19 mars 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ledamot för 

Miljöpartiet de gröna i kommunfullmäktige från den 25 mars 2018.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eva Öberg  

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren  

Hemsidan 
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§ 51 Dnr 2018/000459 102 

Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Eva Öberg 
(MP) 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 19 mars 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Johan P Hammarstedt (MP) som ledamot i kommunstyrelsen från 

den 27 mars 2018 till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Johan P Hammarstedt 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister 

Sekreteraren 

Hemsidan  

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(35) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-03-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 2018/000460 102 

Val av ledamot i beredningen för utvärdering och 
justering av politiska organisationen efter Eva Öberg 
(MP) 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Ingvarsson (M), ordförande i beredningen, informerar att ett möte 

återstår för beredningen. I samråd med gruppledare Anne Wilks (MP) 

föreslås att platsen efter Eva Öberg (MP) blir vakant med anledning av detta. 

Kommande material från beredningen delges gruppledaren.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 19 mars 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Vakantsätta Miljöpartiets plats som ledamot i beredningen för 

utvärdering och justering av politiska organisationen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beredningen för utvärdering och justering av politiska organisationen 

Sekreteraren 

Hemsidan 

 

 

 



 

m:\protokoll\kommunfullmäktige\2018\180327\upprop 180327.docx 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

UPPROPSLISTA 
Sida 

1(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M) Ludvig Hasselbom (M) X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stenson (M) Anita Karlberg (M) X 

Per Fredriksson (-)            §§ 27 - 46  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Thorbjörn Hagström (M)  X 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Simon Sjöstedt (M)  X 

Roger Jonsson (M) Ove Karlesand (M) X 

Lena Norlander (M) Lars Paradis (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)              §§ 27 - 38  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Anne Wilks (MP) Bo Sjölin (MP) X 



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2018-03-27 
 

 
Sida 

2(4) 
 

 

Eva Öberg (MP)  - 

Johan P Hammarstedt (MP)  X 
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