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Beslutande Se närvarolista  

Övriga närvarande Ann Willsund, kommundirektör 

Cecilia Widén, kommunsekreterare  

Åsa Strömberg, kommunsekreterare 

Carina Björk, kommunledningsadministratör 

Jonas Jansson, utredare, § 4 

Roger Helmersson, förslagsställare, § 5 

Lisa Tengö, förslagsställare, § 6 

Sissel Jilkén, förslagsställare, § 7 

Anton Vestman, förslagsställare, § 7 

 

Justerare Johan Sigvardsson (C) och Per-Gunnar Olsson (SD)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga måndagen den 4 mars 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-33 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Kjell Magnusson  

 Justerare 

  

 Johan Sigvardsson Per-Gunnar Olsson  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. 
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Sammanträdesdatum 2019-02-25 
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Närvarolista 

Beslutande  

 Kjell Magnusson (C), Ordförande 

Margaretha Lööf-Johanson (S) 

Kent Ingvarsson (M) 

Matilda Wärenfalk (S) 

Mattias Nilsson (S) 

Per-Olof Johansson (S) 

Henriette Koblanck (S) 

Bength Andersson (S) 

Kurt Arvidsson (S) 

Fredrik Jämtin (S) 

Kristina Sjöström (S) 

Javid Shirzad (S) 

Ella-Britt Andersson (S) 

Bertil Johansson (S) 

Seita Riikonen (S) 

Johan Ålund (C) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Monika Löfvin Rosén (C) 

Lena Petersén (C) 

Hans Sabelström (C) 

Johan Sigvardsson (C) 

Gunilla Karlsson (C) 

Per-Olov Johansson (C) 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Anders Wassbäck (V) 

Henrik Yngvesson (M) 

Carl Dahlin (M) 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Elisabeth Schröder (M) 

Günter Ruchatz (M) 

Agneta Stjärnlöv (M) 

Pär Palmgren (M) 

Mikael Sundén (M) 

Liv Stjärnlöv (M) 

Thomas Danielsson (M) 

Sebastian Hallén (L) 

Eric Dicksson (KD) 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Ulf Älgehed (MP) 

Olof Nilsson (SD) 

Jessica Hellman (SD) 

Curt Ekvall (SD) 
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Claus Zaar (SD) 

Eric Rosenlund (SD) 

Per-Gunnar Olsson (SD) 

   

Övriga närvarande  

Ersättare Hans-Ove Görtz (M) 

Britta Palmgren (M) 

Berne Klysing (L) 
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§ 17  23 
Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner ................................. 23 

§ 18 Dnr 2019/000017 162 24 
Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Vad händer vid en katastrofal 
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§ 19 Dnr 2019/000018 162 25 
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och tillväxtnämnden .......................................................................................... 44 
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Val av ersättare i kultur- och tillväxtnämnden efter Hanna Serpan (V) ............... 45 
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§ 1   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Johan Sigvardsson (C) och Per-Gunnar Olsson (SD) utses att justera 

dagens protokoll måndagen den 4 mars 2019, klockan 15.00 på 

kommunkontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 2   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande tillägg.  

Tillägg av två extra ärenden  

 Hanna Serpan (V) - Avsägelse av uppdraget som ersättare i kultur- och 

tillväxtnämnden.  

 Val av ersättare i kultur- och tillväxtnämnden efter Hanna Serpan (V).  

_____ 
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§ 3   

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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§ 4   

Meddelande och information  

Sammanfattning av ärendet 

Presentation av kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna 

Kommunfullmäktiges presidium har planerat att vid kommunfullmäktige-

möten under våren ska ledamöter och ersättare presentera sig. Presentationen 

ska innehålla namn; partitillhörighet; bostadsort; nuvarande eller senaste 

yrket; antal år som fullmäktigepolitiker eller ny politiker. 

Vid dagens möte presenterar sig kommunfullmäktiges presidium; Kjell 

Magnusson (C), Margaretha Lööf-Johanson (S) och Kent Ingvarsson (M), 

samt gruppledarna; Matilda Wärenfalk (S), Anna-Kajsa Arnesson (C), 

Henrik Yngvesson (M), Sebastian Hallén (L), Ulf Älgehed (MP), Elisabeth 

Cima-Kvarneke (V), Jessica Hellman (SD) och Eric Dicksson (KD). 

Information om ansvar och beredskap vid händelse som rör Ölandsbron  

Jonas Jansson informerar om ansvar och beredskap vid händelse som rör 

Ölandsbron. I anslutning till informationen gavs möjlighet att ställa frågor.  

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 1-46 2019, anmäls. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut §§ 1-13 2019, anmäls. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut §§ 194-211, 2018 anmäls.  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut §§ 1-18 2019, anmäls.  

Socialnämndens beslut §§ 1-32 2019, anmäls.  

Utbildningsnämndens beslut §§ 1-20 2019, anmäls.  

Anteckningar 

Kommunfullmäktiges presidium den 9 januari och 5 februari 2019.   

_____ 
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§ 5 Dnr 2019/000039 550 

Svar på Medborgarförslag - Ny industrihamn i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren anser att en ny industrihamn bör anläggas i Mörbylånga. 

Ett argument för förslaget är att köbildningen på Ölandsbron då skulle 

minska. 

Roger Helmersson, förslagsställare, informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2018, § 199.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2018. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut den 9 januari 2019, § 7. 

Kommunstyrelsens § 34/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Mörbylånga hamns 

mindre goda lämplighet samt de allt för stora kostnaderna som en 

ombyggnad till industrihamn skulle medföra. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga   
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§ 6 Dnr 2019/000055 312 

Svar på Medborgarförslag - Bygga en cykelväg mellan 
Skogsby och Station Linné 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en cykelväg från Ölands 

folkhögskola till Station Linné. 

Lisa Tengö, förslagsställare, informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 22 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 3 oktober2018. 

Tjänsteskrivelse, daterade den 15 november 2018. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut den 9 januari 2019, § 10. 

Kommunstyrelsens § 35/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen anser att 

vägen folkhögskolan-Station Linné inte är en högprioriterad sträcka.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lisa Tengö, lisa.tengo@folkbildning.net 
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§ 7 Dnr 2019/000056 312 

Svar på Medborgarförslag - Cykelväg från Glömminge 
till Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en önskan om en cykelväg från 

Glömminge till Algutsrum då man vill kunna cykla säkert då bilarna kör fort. 

Sissel Jilkén och Anton Vestman, förslagsställare, informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit, den 20 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens förslag till beslut den 9 januari 2019, § 11. 

Kommunstyrelsens § 36/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till Trafikverkets 

kommande projekt på väg 136.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sissel Jilkén, sissel.jilkén@gmail.com    

Anton Vestman 
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§ 8 Dnr 2019/000023 317 

Anmälan av Medborgarförslag - Att kommunen uppför 
erforderligt antal (5-6) belysningspunkter i Södra 
Kvinneby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att kommunen uppför erforderligt 

antal (5-6) belysningspunkter i Södra Kvinneby.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 19 december 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 7/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kenneth Olsson, kenneth.olsson@gmail.com  

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 9 Dnr 2019/000024 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Förlängning av 
cykelväg längs kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen 
i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om förlängning av cykelväg längs 

kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 8/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden 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: 

Mikael Tigerström, Micke@tigerstrom.nu   

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 10 Dnr 2019/000025 737 

Anmälan av Medborgarförslag - Mathämtning till 
brukare vara kvar även från och med den 1 januari 2019 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att mathämtning till brukare ska få 

vara kvar även från och med den 1 januari 2019.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 9/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Emelie Svendsén, emelisvendsen@hotmail.com  

Socialnämnden  
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§ 11 Dnr 2019/000003  

Anmälan av Medborgarförslag - Mörbylånga kommun 
inför lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor)  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att Mörbylånga kommun inför 

lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor).  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 januari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 10/2019 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: 

Anna Sandwall, sandwall.anna@gmail.com  

Kommunstyrelsen 
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§ 12 Dnr 2019/000035  

Anmälan av Medborgarförslag - Låt deltidsbrandkårens 
resurser bli hjälp med snöskottning 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att låta deltidsbrandkåren bli en 

resurs för att fler ska få hjälp med snöskottning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 18 januari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 14/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden 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: 

Eva Hansson Törngren, myran3@gmail.com  

Socialnämnden 
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§ 13 Dnr 2019/000072  

Anmälan av Medborgarförslag - Toalett med tidlås vid 
lekplatsen intill läkarstation i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att toalett med tidlås placeras vid 

lekplatsen intill läkarstationen i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 15/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden 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: 

Björn Pesson, b_psson@hotmail.com  

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 14 Dnr 2019/000073  

Anmälan av Medborgarförslag - Trappa (uppgång) 
södra piren västra sidan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om en trappa (uppgång) vid södra 

piren, västra sidan i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 16/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 
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§ 15 Dnr 2019/000091  

Anmälan av Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier i 
Mörbylånga tätort eller anvisa lämplig plats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att fyrverkerier förbjuds i 

Mörbylånga tätort eller att en lämplig plats anvisas för detsamma.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 17/2019 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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§ 16   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om tre interpellationer och en 

fråga får ställas och finner att de får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till socialnämndens ordförande Gunilla Karlsson (C) - 

Kontinuitet inom hemtjänsten av Eva Folkesdotter Paradis (M). 

Gunilla Karlssons (C) svar den 22 februari 2019.  

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Håkan Lindqvist (S) - 

Lärarbristen på Skansenskolan av Agneta Stjärnlöf (M). 

Håkan Lindqvists (S) svar den 22 februari 2019. 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk (S) - 

Kommunens arbete med integration av Eva Folkesdotter Paradis (M). 

Matilda Wärenfalks (S) svar den 22 februari 2019.  

Fråga till kommunalrådet Matilda Wärenfalk (S) - Inkomna medborgar-

förslag under 2018, utredningstid och kostnad av Olof Nilsson (SD). 

Matilda Wärenfalks (S) svar den 22 februari 2019.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationerna och frågan får ställas. 

2. Interpellationerna och frågan anses vara besvarade.     

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 15.06-15.33 
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§ 17   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Åtta motioner har 

inkommit, en har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning, 

två har remitterats till kommunstyrelsen för beredning, tre har remitterats till 

socialnämnden för beredning, en har remitterats till utbildningsnämnden för 

beredning och en har remitterats till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten. (KS 2019/000004) 

Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - Följ 

Vellinge - Förbjud tiggeri i Mörbylånga kommun. (KS 2019/000032) 

Motion av Eric Dicksson (KD) - Minska fikakostnaderna för kommunala 

styrelsemöten och nämndsmöten. (KS 2019/000040) 

Motion av Jessica Hellman (SD) - Krav på utdrag ur belastningsregistret vid 

anställning inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med 

funktionsvariation. (KS 2019/000116) 

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på samtliga skolor i 

Mörbylånga kommun. (KS 2019/000121) 

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt vid avfarten från 

Ölandsbron. (KS 2019/1000122) 

Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M) - Införande av 

funktionen seniorlots. (KS 2019/000129) 

Motion av Eva Folkesdotter (M) och Ingela Fredriksson (M) - Måltider för 

pensionärer (KS 2019/000130)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.   

_____   
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§ 18 Dnr 2019/000017 162 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Vad händer vid en 
katastrofal olycka på Ölandsbron? 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framställs yrkandet att kommunen tillsammans med 

Länsstyrelsen i Kalmar län samt Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), arbetar fram och genomför en större övning med en 

skadad broförbindelse som tema.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 6 september 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 12 september 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 december 2018. 

Kommunstyrelsens § 20/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till informationen om 

pågående planeringsarbete gällande allvarliga störningar på Ölandsbron.     

_____ 
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§ 19 Dnr 2019/000018 162 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Var finns 
beredskapen för en olycka på Ölandsbron? 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen ställer frågan om var beredskapen för en olycka på Ölandsbron 

finns samt uppmanar kommunen att tillsammans med Borgholms kommun, 

genomföra en katastrofövning med en skadad bro som tema.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 24 september 2018. 

Komunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 25 september 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 december 2018. 

Kommunstyrelsens § 21/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till informationen om den 

genomförda övningen samt om de intentioner kommunen har framåt i 

tid.     

_____ 
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§ 20 Dnr 2019/000060 622 

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

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås det att man inför gratis skolfrukost i kommunens skolor. 

Motionären påpekar att inte alla barn hinner äta frukost hemma eller måste 

pendla så långt till skolan att de blir hungriga igen. I motionen föreslås att 

alla elever från förskolan till årskurs 6 ska få tillgång till gratis skolfrukost.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 27 augusti 2018. 

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober 2018. 

Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 10 december 2018. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut den 10 januari 2019, § 10. 

Kommunstyrelsens § 37/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet  

Anders Wassbäck (V) yrkar på att motionen besvaras istället för avslås, samt 

yrkar tillägg av en andra beslutspunkt "I 2020 års budgetarbete beaktas 

införandet av gratis skolfrukost i kommunens skolor". 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till avslag mot Anders 

Wassbäck yrkande på besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens beslut.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de bifaller eller avslår Anders 

Wassbäcks tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det saknas utrymme i 

verksamhetens budget.   

_____ 
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Elisabeth Cima Kvarneke 
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§ 21 Dnr 2019/000014 040 

Avsättning till resultatutjämningsreserv 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushåll-

ning. Enligt regelverket får reservering till resultatutjämningsreserven göras 

med högst det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets 

resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 

överstiger en procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag. Detta 

missades i samband med årsbokslutet 2017 och därav behövs ett beslut om 

detta.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 december 2018. 

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 

(RUR) antagna av kommunfullmäktige den 26 november 2013. 

Kommunstyrelsens § 19/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsätta 3 970 000 kronor av årets resultat 2017 till en resultat-

utjämningsreserv.   

_____ 
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Ekonomi  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(45) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-02-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2019/000015 042 

Regionförbundet i Kalmar län - Delårsrapport 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enlig kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 

delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2018.  

Beslutsunderlag 

Regionförbundets i Kalmar läns delårsrapport 2018 med tillhörande 

uttalande från revisorerna. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 december 2018. 

Kommunstyrelsens § 22/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Regionförbundet i Kalmar läns delårsrapport 2018 godkänns.   

_____ 
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Region Kalmar län, region@regionkalmar.se  
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§ 23 Dnr 2019/000019 042 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Delårsbokslut 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enlig kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 

delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2018.  

Beslutsunderlag 

Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsrapport 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 november 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 12 december 2018. 

Kommunstyrelsens § 23/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsrapport 2018 godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 
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§ 24 Dnr 2019/000058 106 

Överenskommelse mellan Region Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård att gälla 
från och med den 1 mars 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Uppdatering av existerande samverkansavtal mellan Region Kalmar län och 

kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse mellan Region och kommunerna i Kalmar län. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2018. 

Socialnämndens förslag till beslut den 2 januari 2019, § 11. 

Kommunstyrelsens § 38/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Överenskommelsen mellan Region Kalmar län och kommunerna i 

Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, antas.   

_____ 
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§ 25 Dnr 2019/000048 003 

Reviderad förbundsordning för Kalmarsunds 
Gymnasieförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund har reviderat sin 

förbundsordning och föreslår nu sina medlemskommuner att godkänna 

densamma.  

Beslutsunderlag 

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund, 

daterad den 26 november 2018. 

Protokollsutdrag Kalmarsunds gymnasieförbund § 95, daterat den 

13 december 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2019. 

Kommunstyrelsens § 40/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna den reviderade förbundsordningen för Kalmarsunds 

gymnasieförbund.     

_____ 
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Kalmarsunds gymnasieförbund, gymnasieförbundet@gyf.se 

Utbildningsnämnden 
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§ 26 Dnr 2019/000027  

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

Sammanfattning av ärendet 

En mindre revidering behöver göras av reglementet när det gäller ersättning 

till vice ordförande i överförmyndarnämnden. Dessutom behöver ett par 

rättningar av redaktionell art göras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 januari 2019. 

Kommunstyrelsens § 41/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I bilaga 1 förs in att 1:e och 2:e vice ordförande i överförmyndar-

nämnden ska få ett begränsat arvode som motsvarar 10 % av arvodet för 

kommunstyrelsens ordförande. 

2. I bilaga 2 punkt 7 ändras hänvisningen till att istället gälla punkterna 6, 8 

och 9. 

3. Fotnoten till bilaga 1 ändras så att det hänvisas till vice ordförande, inte 

till 1:e och 2:e vice ordförande.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga kommuns ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden 

Verksamhetsstöd – Kommunkansliet 
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§ 27 Dnr 2019/000037  

Genomförande och finansiering av folkomröstning; 
Öland - en kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Borgholm och Mörbylånga har i 

december 2018 beslutat att genomföra en folkomröstning i frågan om ”Öland 

en kommun”.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2018, § 289. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 december 2018. 

Kommunstyrelsens § 42/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska vara desamma som för 

EU-parlamentsvalet. 

2. Mörbylånga kommun ansvarar för att beställa tryckning av 3 x 35 000 

valsedlar. Dessa ska vara klargula samt ha samma storlek och samma 

papperskvalitet som röstsedel till EU-parlamentsvalet enligt specifika-

tioner i valförordningen, 2005:874. Vid omröstningen ska användas 

samma typer av kuvert som till EU-parlamentsvalet. 

3. Röstning kan ske på samma sätt som vid ordinarie val med förbehållet att 

valnämnden endast ska ansvara för att lägga ut valsedlarna i röstnings-

lokal och vallokal i kommunen. 

4. För varje valdistrikt ska samma vallokaler och öppettider gälla som vid 

val till EU-parlamentet den 26 maj 2019. 

5. Förtidsröstning ska kunna ske i kommunens beslutade förtidsröstnings-

lokaler med samma öppettider som vid val till EU-parlamentet den 

26 maj 2019. Budröstning ska ske i enlighet med vallagens regler. 

6. Kommunens röstsammanräkning ska vara färdig senast den 30 maj 2019. 

7. Uppdra till valnämnden att utifrån ovanstående administrera och genom-

föra folkomröstningen på samma villkor som gäller för genomförandet 

av valet till EU-parlamentet. 
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8. 150 000 kronor avsätts för de extra kostnader som uppkommer i 

samband med genomförandet av folkomröstningen. 

9. Kommundirektören får i uppdrag att ha erforderligt samråd med 

valmyndigheten och i samband med detta begära att valmyndigheten på 

röstkortet för valet till EU-parlamentet även tar med uppgiften att 

väljarna har rösträtt vid den kommunala folkomröstningen.     

_____ 
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Valnämnden  

Kommundirektören 
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§ 28 Dnr 2019/000041 045 

Borgensavgift 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun står som garant för de kommunägda bolagens lån. För 

borgensåttagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter och uppfylla de 

övriga villkor som anges i ägardirektiven. Beviljad borgensram beslutas av 

kommunfullmäktige. Av lagstiftning framgår att borgensavgiften ska bygga 

på marknadsmässiga villkor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2019. 

Kommunstyrelsens § 43/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Borgensavgiften för 2019 ska uppgå till 0,30 procent på beviljad 

borgensram.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Fastighets AB 

Ekonomi 
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§ 29 Dnr 2019/000038  

Partistöd 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Mörbylånga kommuns reglemente för lokalt partistöd ska fullmäktige 

varje år vid sitt sammanträde i februari fatta beslut om utbetalning av 

partistöd för innevarande år.  

Partistödet består av grundstöd och mandatstöd och är kopplat till 

prisbasbeloppet.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för lokalt partistöd, beslutad av kommunfullmäktige 2014. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2019. 

Kommunstyrelsens § 44/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Det lokala partistödet för 2019 fastställs till 7 556 kronor i grundstöd till 

varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och till 

5 580 kronor i mandatstöd för varje mandat som det finns en vald 

ledamot fastställd för. Mandatstödet ska för 2019 betalas ut för 

45 mandat.  

2. Partistödet för 2019 ska fördelas enligt följande: 

Parti   Mandat Summa stöd   

Moderaterna   11 mandat 68 936 kronor 

Centerpartiet   9 mandat 57 776 kronor 

Liberalerna   1 mandat 13 136 kronor 

Kristdemokraterna  2 mandat 18 716 kronor 

Socialdemokraterna  13 mandat 80 096 kronor 

Vänsterpartiet  2 mandat 18 716 kronor 

Miljöpartiet   1 mandat 13 136 kronor 

Sverigedemokraterna  6 mandat 41 036 kronor      

_____ 
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Berörda partier 

Ekonomi 
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§ 30 Dnr 2019/000059 730 

Utredning av fristående utförare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse från ordförande i vård- och omsorgsutskottet initierade en 

utredning av fristående utredare inom äldreomsorgen.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 april 2018. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 173 den 4 september 2018. 

Kommunfullmäktiges § 153 den 25 september 2018, återremiss. 

Utredning daterad den 10 oktober 2018.  

Kommunstyrelsens § 248/2018 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges § 285 den 18 december 2018. 

Socialnämndens förslag till beslut den 2 januari 2019, § 9. 

Kommunstyrelsens § 39/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M), med instämmande av Eva Folkesdotter Paradis (M), 

Carl Dahlin (M) och Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till socialnämndens 

förslag "Upphandling av fristående utförare av särskilt boende inom 

äldreomsorgen ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)".  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Henrik 

Yngvessons med flera yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Henrik Yngvesson yrkande.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster och 21 nej-röster.   
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utredningen avslutas. 

2. Utredningsmaterialet överlämnas till socialnämnden för beaktande för en 

långsiktlig äldreomsorgsplan som kommunfullmäktige beslutar om. 

Reservation 

Sebastian Hallén (L), Ulf Älgehed (MP), Olof Nilsson (SD), Jessica Hellman 

(SD), Curt Ekvall (SD), Claus Zaar (SD), Eric Rosenlund (SD) och Per-

Gunnar Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Reservation  

Från Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson-Nylander (KD). 

”Mörbylånga kommun står inför en stor utmaning att möta behovet av 

särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen. Fler särskilda boenden måste 

börja byggas. Mörbylånga kommun har inte de ekonomiska 

förutsättningarna att bygga och driva i egen regi. Att möjliggöra för 

fristående utförare att bygga och driva särskilda boenden i vår kommun 

skulle göra att fler äldre skulle få chansen till en plats på särskilt boende. 

Tyvärr har nu den politiska majoriteten sagt nej till det vilket kommer 

kraftigt försena byggandet av ett nytt särskilt boende i kommunen. På grund 

av S-C-V-majoritetens stopp i denna fråga är det de äldre i kommunen som 

hamnar i kläm. När vi hade behövt handlingskraft och snabba politiska 

beslut får vi istället en långdragen process som kommer försena ett 

eventuellt byggande minst ett år. Detta beklagar Kristdemokraterna.” 

Reservation 

Från Henrik Yngvesson (M), Carl Dahlin (M), Eva Folkesdotter Paradis (M), 

Elisabeth Schröder (M), Günter Ruchatz (M), Liv Stjärnlöf (M), Agneta 

Stjärnlöf (M), Kent Ingvarsson (M), Thomas Danielsson (M), Mikael 

Sundén (M) och Pär Palmgren (M).     

”Vi lämnar in följande reservation till beslutet som fullmäktige tog om 

utredningen av fristående utförare av särskilt boende inom äldreomsorgen.  

Den utredning som verksamheten inom vård och omsorg har gjort angående 

behovet av ett nytt särskilt boende är välformulerad och påtalar tydligt vikten 

av att kommunen i det snaraste planerar för ytterligare ett särskilt boende. På 

10 år förväntas behovet av platser inom särskilt boende öka med 110 

stycken. Kommunens ekonomiska situation är också en stor bidragande 

faktor till att utredningen fokuserat på att få in en fristående utförare inom 

äldreomsorgen. Vi anser inte att socialnämnden behöver invänta ett 

framtagande av en äldreomsorgsplan, vilket majoriteten yrkade på, utan att  
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det underlag som presenterats och som socialnämnden också fattat beslut på 

är tillräckligt för att komma igång med processen kring en upphandling. 

Majoriteten i fullmäktige verkar vilja gömma undan denna fråga i ytterligare 

utredningar. Den äldreomsorgsplan som de hänvisar till är inte påbörjad, och 

kommer att ta hela 2019 att slutföra. Det innebär en fördröjning med minst 

ett år. Det året kan komma att ha mycket stor betydelse vad det gäller risk för 

kommunen i att möta det stora behov som finns av ett nytt särskilt boende i 

kommunen, samt att behöva betala vitesbelopp för att vi inte kan placera 

behövande äldre i boende. Ytterst är det våra gamla och sjuka som drabbas 

av detta tillsynes helt onödiga fullmäktigebeslut.  

Att sen majoriteteten avstår att debattera frågan i fullmäktige är för oss ett 

tydligt sätt att påvisa att denna fråga ska gömmas undan och glömmas. Vi 

finner det ytterst allvarligt att den socialistiska majoriteten S, C och V inte 

vågar stå för sitt agerande och sina förslag i den högsta beslutande 

församlingen, och beklagar samtidigt att de kör över sina egna ledamöter i 

socialnämnden, ledamöter som blivit valda av sina partier för deras 

kunskaper och engagemang i denna typ av frågor.” 

_____ 
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Votering nr 
1 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S) Bength Andersson (S) X   

Elisabeth Fransén (S)  Kurt Arvidsson (S) X   

Fredrik Jämtin (S)  X   

Kristina Sjöström (S)  X   

Javid Shirzad (S)   X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Bertil Johansson (S)  X   

Seita Riikonen (S)  X   

Johan Åhlund (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anders Wassbäck (V)  X   
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30          1 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Elisabeth Schröder (M)   X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M) Mikael Sundén (M)  X  

Kent Ingvarsson (M)   X  

Liv Stjärnlöf (M)   X  

Thomas Danielsson (M)   X  

Sebastian Hallén (L)   X  

Eric Dicksson (KD)    X  

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Ulf Älgehed (MP)   X  

Olof Nilsson (SD)   X  

Jessica Hellman (SD)   X  

Curt Ekvall (SD)   X  

Claus Zaar (SD)   X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Per-Gunnar Olsson (SD)   X  
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§ 31 Dnr 2019/000093  

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för 
Regionförbundet i Kalmar län under dess likvidation 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ska utse en ledamot och en ersättare som ska hantera 

årsredovisning för 2018 samt likvidation av Regionförbundet i Kalmar län.  

Förslag på mötet 

Carl Dahlin (M) föreslår Henrik Yngvesson (M) som ledamot och Anna-

Kajsa Arnesson (C) som ersättare.  

Anna-Kajsa Arnesson (C) föreslår Matilda Wärenfalk (S) som ledamot. 

Matilda Wärenfalk (S) föreslår Anna-Kajsa Arnesson (C) som ersättare. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden informerar att det finns två förslag till ledamot och ett förslag 

till ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de utser Matilda Wärenfalk (S) 

eller Henrik Yngvesson (M) som ledamot och finner att kommunfullmäktige 

utser Matilda Wärenfalk (S) som ledamot.  

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige om de utser Anna-Kajsa 

Arnesson (C) som ersättare vilket kommunfullmäktige bifaller.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse 

Ledamot   Ersättare 

Matilda Wärenfalk (S)  Anna-Kajsa Arnesson (C)  

Björnbärsvägen 6  Hagby 126 

386 90 Färjestaden  386 96 Färjestaden    

_____ 
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Expedieras till: 

Region Kalmar län, Ulrika Cederholm, ulrika.cederholm@regionkalmar.se 

Valda 
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§ 32 Dnr 2019/000145  

Hanna Serpan (V) - Avsägelse av uppdraget som 
ersättare i kultur- och tillväxtnämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Hanna Serpan (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 

tillväxtnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 22 februari 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns från och med den 25 februari 2019.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Hanna Serpan 

Verksamhetsstöd - Kansli    

Verksamhetsstöd – Lön 

Sekreteraren 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(45) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-02-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 2019/000146  

Val av ersättare i kultur- och tillväxtnämnden efter 
Hanna Serpan (V) 

Förslag på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) föreslår Ylva Bengtsson (V) som ersättare i 

kultur- och tillväxtnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Ylva Bengtsson (V) som ersättare i kultur- och tillväxtnämnden från 

den 25 februari 2019 till och med mandatperiodens utgång.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ylva Bengtsson 

Verksamhetsstöd - Kansli    

Verksamhetsstöd – Lön 

Sekreteraren 
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