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Närvarolista 
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Eric Rosenlund (SD) 

Per-Gunnar Olsson (-) 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(46) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 206  6 
Val av justerare .................................................................................. 6 

§ 207  7 
Godkännande av dagordning ............................................................. 7 

§ 208  8 
Godkännande av tillkännagivande ..................................................... 8 

§ 209  9 
Meddelande och information .............................................................. 9 

§ 210 Dnr KS 2019/000091 10 
Svar på Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier i Mörbylånga tätort 
eller anvisa lämplig plats .................................................................. 10 

§ 211 Dnr KS 2019/000024 11 
Svar på Medborgarförslag - Förlängning av cykelväg längs kanal 
bakom Scoutvägen-Lertagsvägen i Mörbylånga ............................... 11 

§ 212 Dnr KS 2019/000111 12 
Svar på Medborgarförslag - Gör en aktivitetsanläggning i anslutning 
till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga .................................... 12 

§ 213 Dnr KS 2019/000115 13 
Svar på Medborgarförslag - Ordna långtidsparkering i anslutning till 
bussarna Färjestaden - Kalmar ........................................................ 13 

§ 214 Dnr KS 2019/000518 14 
Anmälan av Medborgarförslag - Redovisning av personalkostnader 14 

§ 215 Dnr KS 2019/000519 15 
Anmälan av Medborgarförslag -  Hundrastgård i Södra Möckleby .... 15 

§ 216 Dnr KS 2019/000520 16 
Anmälan av Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg från 
Ölandsbrofästet till Aledal ................................................................ 16 

§ 217 Dnr KS 2019/000535 17 
Anmälan av Medborgarförslag - Hundrastgård i Algutsrum .............. 17 

§ 218 Dnr KS 2019/000550 18 
Anmälan av Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Algutsrum .... 18 

§ 219  19 
Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner ................ 19 

§ 220 Dnr KS 2019/000531 20 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ................... 20 

§ 221 Dnr KS 2019/000511 21 
Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk flerårsplan för 
2021-2022 ........................................................................................ 21 

§ 222 Dnr KS 2019/000522 37 
Utdebitering 2020 ............................................................................. 37 

§ 223 Dnr KS 2019/000525 39 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(46) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 206   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kristina Sjöström (S) och Pär Palmgren (M) utses att justera dagens 

protokoll tisdagen den 3 december 2019, klockan 15.30 på 

kommunkontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 207   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring.  

Utgår 

 Ärende 6, Revisorn informerar.  

 Ärende 16, Interpellationer och frågor.  

_____ 
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§ 208   

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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§ 209   

Meddelande och information  

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 253-289 2019, anmäls. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut §§ 124-155 2019, anmäls. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut §§ 154-178 2019, anmäls.  

Socialnämndens beslut §§ 98-125 2019, anmäls.  

Utbildningsnämndens beslut §§ 74-98 2019, anmäls.   

Kommunfullmäktiges presidiums beslut §§ 109-125 2019, anmäls.  

_____ 
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§ 210 Dnr KS 2019/000091  

Svar på Medborgarförslag - Förbjud fyrverkerier i 
Mörbylånga tätort eller anvisa lämplig plats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs synpunkten att fyrverkerier ska förbjudas i 

Mörbylånga tätort alternativt att kommunen anvisar lämpliga platser där 

fyrverkerier kan genomföras utan att skrämma eller skada människor och 

djur. 

Tord Rosenqvist, förslagsställare, informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges § 15/2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens § 277/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Med hänvisning till de lokala ordningsföreskrifterna och utifrån gällande 

lagstiftning anses medborgarförslaget besvarat.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tord Rosenqvist, tordros@telia.com 
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§ 211 Dnr KS 2019/000024  

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

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende förlängning av befintlig cykelväg från 

Hedvigborgsvägen väster ut längs kanalen till Norra Viken i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges § 9/2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 134/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 278/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det i nuläget inte 

finns behov av en ny gång- och cykelväg. Vid fortsatt utveckling av 

området vid Scoutvägen ska gång- och cykeltrafikanters trafiksituation 

beaktas.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mikael Tigerström, Micke@tigerstrom.nu 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(46) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 212 Dnr KS 2019/000111  

Svar på Medborgarförslag - Gör en aktivitetsanläggning 
i anslutning till gamla sockerbruksområdet i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar att Mörbylånga kommun bygger 

och driver en aktivitetsanläggning på gamla sockerbruksområdet i 

Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 2 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges § 38/2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 136/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 279/2019 med förslag till beslut.  

Skrivelse från förslagsställaren inkommen den 25 november 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ännu ej beslutad 

detaljplan.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

J-G Karste, jg.karste@gmail.com  
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§ 213 Dnr KS 2019/000115  

Svar på Medborgarförslag - Ordna långtidsparkering i 
anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att ordna en långtidsparkering i 

Färjestaden så att pendlare bättre kan utnyttja kollektivtrafiken mellan Öland 

och Kalmar. Förslagsställaren påpekar att bristen på bussturer från övriga 

Öland gör det svårt att pendla med kollektivtrafik och att detta förslag skulle 

underlätta för de som bor utanför Färjestaden men som inte vill belasta 

trafiken och miljön mer än nödvändigt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges § 39/2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 135/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 280/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen förhandlar med flera 

markägare om anläggning av långtidsparkering på lämplig plats intill 

busshållplats.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Karin Nilsson, karin.nson@gmail.com 
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§ 214 Dnr KS 2019/000518  

Anmälan av Medborgarförslag - Redovisning av 
personalkostnader 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunledningen redovisar samtliga 

personalbesparingar, antalet nyanställda, nya tjänstetillsättningar, syfte, 

verksamhetsmål, besparing och kostnader för desamma de senaste tre åren.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 115/2019 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 anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Monika Bergman, monika.bergman@compasdivita.se 

Kommunstyrelsen 
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§ 215 Dnr KS 2019/000519  

Anmälan av Medborgarförslag -  Hundrastgård i Södra 
Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att inrätta en hundrastgård i Södra 

Möckleby.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 116/2019 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 anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anne-Lii Janzon, Kastlösa bygata 1, 386 61 Mörbylånga 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 216 Dnr KS 2019/000520  

Anmälan av Medborgarförslag - Belysning av gång- och 
cykelväg från Ölandsbrofästet till Aledal 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om belysning av gång- och cykelväg 

från Ölandsbrofästet till Aledal.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 117/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 

det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sören Anderzén, Slätängsvägen 5, 386 95 Färjestaden 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 217 Dnr KS 2019/000535  

Anmälan av Medborgarförslag - Hundrastgård i 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att en hundrastgård anordnas i 

Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 22 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 118/2019 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 anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jenny Andreen, jenny.andreen@hotmail.com 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 218 Dnr KS 2019/000550  

Anmälan av Medborgarförslag - Rastgård för hundar i 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag föreslås att en rastgård för hundar uppförs i Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 119/2019 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 anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Carina Jansson, cinajansson@gmail.com 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 219   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. En motion har 

inkommit och har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.        

Beslutsunderlag 

Motion av Henrik Yngvesson (M) och Mikael Sundén (M) - Elevers 

påverkan på skolmaten. (KS 2019/000552)    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterad motion godkänns.      

_____ 
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§ 220 Dnr KS 2019/000531  

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2019 börjar EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 

att gälla. Detta innebär att kommunens taxa för livsmedelskontrollen efter 

den 14 december delvis kommer att bygga på ett regelverk som inte gäller 

längre. För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin 

livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxan för kontroll av livsmedel 

anpassas till den nya EU-förordningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019.  

Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen daterad 

den 7 oktober 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens § 164/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 255/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revidering av taxa för kontroll av livsmedel antas att gälla från och med 

den 14 december 2019.  

2. Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja 

tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 

5 § ska debiteras tillämpas istället till och med den 31 december 2019 

tidigare beslutad timavgift (1 070 kr). Detsamma gäller ärenden som rör 

registreringar som inkommer till nämnden under denna period.      

_____ 

 

Expedieras till: 

Miljöverksamheten  

Ekonomi 
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§ 221 Dnr KS 2019/000511  

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk 
flerårsplan för 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna ett förslag till verksam-

hetsplan med budget och mål för god ekonomisk hushållning senast i 

oktober varje år. Den politiska majoriteten i kommunen presenterar bifogat 

förslag till verksamhetsplan med budget för 2020 och ekonomisk planering 

för 2021-2022.  

Åsa Bejvall, ekonomichef och Ann Willsund, kommundirektör föredrar 

ärendet.    

Budgetdebatt 

Som ett led i den politiska behandlingen av ekonomiska frågor beslutade 

kommunfullmäktiges presidium att en ekonomisk debatt ska genomföras 

innan budgetärendet lyfts på sammanträdet. 

Till sammanträdet har samtliga partier utsett varsin person som håller 

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

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

minut långa. Därefter avslutas replikskiftet. 

Ordföranden meddelar följande talarordning: 

Matilda Wärenfalk (S) 

Henrik Yngvesson (M) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Curt Ekvall (SD) 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Eric Dicksson (KD)  

Sebastian Hallén (L) 

Monika Orthagen (MP)      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2020 och flerårsplan för 2021-2022. 

 Budget och uppföljningsutskottets § 51/2019 med förslag till beslut. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2019.  

Moderaternas budgetreservation inkommen den 29 oktober 2019. 

Kristdemokraternas budget 2020 inkommen den 29 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens § 256/2019 med förslag till beslut.  
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Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S), med instämmande av Anna-Kajsa Arnesson (C), 

Elisabeth Cima Kvarneke (V), Per-Olof Johansson (S), Per-Olov Johansson 

(C), Erik Cardfelt (V), Annika Olsson (C) och Mattias Nilsson (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetreservation 

inklusive alla förslag i densamma.  

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) redovisar nedanstående förslag till budget 2020 och 

investeringsbudget 2020-2022 för Sverigedemokraterna och yrkar bifall till 

desamma.  

Drift och finansiering: Kronor 

Utjämningsbidrag, LSS-stöd och nya statliga bidrag  5 000 000   

Kommunstyrelsens anslag reduceras 4 535 000 

Fjärrvärmen säljes underskottet reduceras  6 000 000  

Socialnämnden adm heltidsresan    700 000  

Samhällsbyggnadsnämnden bostadsanpassning    500 000  

Kultur- och tillväxtnämnden bibliotek och föreningsbidrag  1 000 000  

Överskottsmålet 1 % och ej 2 % 8 000 000  

Lägre anslag och ökade intäkter 25 735 000 

Investeringar: 

Idrottsanläggningar 10 500 000 

Fjärrvärme  5 100 000 

Utredning Zokker  1 600 000 

Vatten och avlopp N Kvinneby-Triberga 45 000 000 

Summa 62 200 000  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag, samt 

yrkar bifall till Moderaternas förslag rörande MBAB och MFAB, samt 

anställningsstopp inom kommunal administration. 

Förslag till beslut på mötet 

Sebastian Hallén (L) yrkar bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.  

Förslag till beslut på mötet 

Monika Orthagen (MP) ansluter sig till oppositionens förslag.  
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Ajournering  

Klockan 12.02-13.00 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) redovisar Moderaternas yrkanden punkt för punkt 

och, med instämmande av Carl Dahlin (M), Pär Palmgren (M) och Hans-Ove 

Görtz (M), yrkar bifall till desamma var och en för sig.  

Förslag till beslut på mötet  

Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar två tilläggsförslag 

 "Vi moderater yrkar att pedagogisk måltid ska kosta 20 kronor för de 

pedagoger som äter tillsammans med eleverna.",  

 "Vi moderater yrkar på en total genomlysning av utbildningsnämndens 

verksamheter från förvaltningsnivå, kostenheten, samtliga skolor och 

förskolor. Genomlysningen ska utföras av en extern part. Redovisning av 

resultatet ska ske innan juni månads utgång 2020.",  

samt yrkar bifall till Moderaternas budgetreservation i övrigt.  

Förslag till beslut på mötet 

Johan Åhlund (C) yrkar bifall till majoritetens förslag om drivmedelsdepå i 

kommunen.  

Förslag till beslut på mötet  

Ingela Fredriksson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag om upphandling 

via LoU för ett särskilt boende som drivs i egen regi. 

Ajournering  

Klockan 14.55-15.15 

Förslag till beslut på mötet 

Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till majoritetens förslag om uppdrag till 

kommundirektören rörande en genomlysning av den dagliga verksamheten i 

kommunen. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

och tilläggsyrkar på det sista av majoritetens uppdrag till kommundirektören  

"Mörbylånga kommun ska alltid sträva efter att skapa bättre verksamhet och 

service till sina invånare. Styrning och ledning ska kännetecknas av 
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långsiktighet, demokrati, jämställdhet och transparens. Kommundirektören 

får i uppdrag att införa en ny styrmodell med ökat fokus på analys och 

uppföljning där den ekonomiska styrningen stärks genom att balansera 

kontroll med förtroende och insikt om medarbetarnas kunskap. "I uppdraget 

ingår även en översyn av kommunens administration och 

organisationsstruktur." " 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till Matilda Wärenfalks tilläggsyrkande.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall på två uppdrag från Moderaternas 

budgetreservation 

 Att uppmärksamma Länsstyrelsen på den bristande skötseln i våra 

naturreservat och att åtgärder vidtas från deras sida. 

 Att utreda hur digital hemspråksundervisning kan samordnas med länets 

övriga kommuner. 

samt yrkar i övrigt avslag på Moderaternas övriga yrkanden, samt till Krist-

demokraternas budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag i sin 

helhet.  

Ajournering  

Klockan 16.56-17.18  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade och kontrollerar att 

yrkandena är rätt uppfattade. Ordföranden informerar om att yrkandena 

kommer att behandlas i följande ordning, samt ställa kommunstyrelsens 

förslag mot yrkandena eller med bifall mot avslag vilket kommunfullmäktige 

godkänner. 

1. Under Kommunövergripande mål, Medarbetare; Målet för sjukfrånvaron 

sänks till 6,0 %. 

2. Under Kommunövergripande mål, Medarbetare: Målet för andel 

heltidsarbetande höjs till 65 %. 

3. Under Ekonomi; Kommunens ekonomiska resultat ska över 

budgetperioden 2018-2020 genomsnittligt uppgå till minst 1,5 % av 

skatteintäkterna. Kommunen ska eftersträva att på lång sikt nå ett resultat 

på 2 %. För år 2020 ska resultatmålet vara 1 %. 

 

Uppdrag till kommundirektören (I majoritetens budget);  
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4. Tillägg till uppdrag om en ny styrmodell. "I uppdraget ingår även en 

översyn av kommunens administration och organisationsstruktur." 

5. Tillägg till uppdraget om kollektivtrafiken: utgångspunkten är en ökad 

trafik utan ökade kostnader för kommunen. 

6. Uppdraget om att undersöka möjligheterna att upprätta en 

drivmedelsdepå stryks. 

7. Det finns redan ett uppdrag till kommundirektören om att utreda hur 

Zokker kan användas, varför det nya uppdraget stryks. 

8. Det finns redan ett uppdrag till kommundirektören om att utreda en ny 

samlingslokal i Färjestaden, varför det nya uppdraget stryks. 

Nya uppdrag till kommundirektören 

9. Att omgående påbörja försäljningen av Mörbylånga Bostads AB och 

därtill avyttra lämpliga kommunala fastigheter. Uppdraget ska avslutas 

under 2020. 

10. Att utreda möjligheterna att överföra eller arrendera ut kommunala 

verksamhetsfastigheter till ett nytt fastighetsbolag alternativt till MFAB. 

11. Att ta fram en skötselplan för våra skogspartier i tätorterna, och ser till att 

de döda träd som finns på kommunal mark tar bort. 

12. Att uppmärksamma Länsstyrelsen på den bristande skötseln i våra 

naturreservat och att åtgärder vidtas från deras sida. 

13. Att utreda hur digital hemspråksundervisning kan samordnas med länets 

övriga kommuner. 

14. Att påbörja en sammanslagning av kommunens VA-verksamhet med 

Borgholms VA-verksamhet. 

15. Att påbörja diskussionen med markägare, hembygdsförening och 

Länsstyrelse för att göra Nunnedalen till ett kommunalt naturreservat. 

16. Att i samråd med markägare och berörda myndigheter pröva förut-

sättningarna för att tillskapa en ny vandringsled från Lenstad till 

Ekelunda via Dröstorp. 

17. Att konkurrensutsätta Gata/Parkverksamheten. 

18. Att genomföra en upphandling via LoU för ett särskilt boende som drivs 

i extern regi, och samtidigt avyttrar någon av våra fastigheter där vi 

bedriver kommunalt särskilt boende. 

 

Övriga yrkanden 
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19. Att kommundirektören inför anställningsstopp inom kommunal 

administration och inför vakansprövning av övriga kommunala tjänster. 

20. Att digitaliseringstjänst tillsätts men får finansieras genom 

effektivisering. 

21. Att upphandlingstjänst tillsätts men får finansieras genom effektivisering. 

22. Att klimatstrateg bibehålls på halvtid och utökning avslås. 

23. Att utredningspengar till kommunledningen på 1 000 000 kronor avslås. 

24. Att resultatutjämningsreserven används som den var tänkt göra när den 

inrättades, och att 4 000 000 kronor nyttjas för att uppnå resultatmålet. 

25. Att  kommunfullmäktiges sammanträden återinförs på kvällstid. 

26. Att avslå det extra anslaget om 100 000 kronor för utbildningar. 

27. Att ett sparbeting läggs på politiken om 200 000 kronor. 

28. Att kommunstyrelsen påbörjar en beställning av detaljplan för Runsbäck 

29. Att i utbildningsnämndens budgetram i majoritetens budgetförslag stryks 

den odefinierade satsningen på 4 700 000 kronor, och därmed minskas 

även ramen till fristående skolor med 516 000 kronor. 

30. Att fjärrvärmeverksamheten får ett minskat budgetanslag på 1 500 000 

kronor istället för majoritetens förslag på 1 000 000 kronor. 

31. Att majoritetens förslag att subventionera KLT-periodkort/månadskort 

med 1 000 000 kronor stryks. 

32. Att den utökade ramen för grönyteskötsel samt vissa av investeringarna i 

fordon till gata/park stryks. 

33. Att anslaget för heltidsresan begränsas till 500 000 kronor i motsatts till 

majoritetens förslag på 1 000 000 kronor. 

34. Tilläggsyrkande att pedagogisk måltid ska kosta 20 kronor för de 

pedagoger som äter tillsammans med eleverna. 

35. Tilläggsyrkande på en total genomlysning av utbildningsnämndens 

verksamheter från förvaltningsnivå, kostenheten, samtliga skolor och 

förskolor. Genomlysningen ska utföras av en extern part. Redovisning av 

resultatet ska ske innan juni månads utgång 2020. 

36. Nämndernas driftsbudget. 

 

Investeringsbudgeten ändringsförslag 
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37. IT-investeringar 3 000 000 kronor, extra anslag 2020 för genomförande 

av digitaliseringssatsning. 

38. Nya högstadiet i Färjestaden 3 000 000 kronor, ändrings- och 

tilläggsarbeten under byggtiden stryks. 

39. Att 300 000 kronor avsätts till projektet att bygga om Vindöga till bastu, 

att medlen tas från posten Fastighetsrenoveringar i investeringsbudgeten, 

att projektet påbörjas omgående för att bastun ska kunna stå klar tidigt 

2020 året då Mörbylånga firar 200 år, och att kommunen omgående 

ansöker om bygglov för ändrad användning. 

40. Meröppet bibliotek Södra Möckleby 300 000 kronor stryks på grund av 

stor osäkerhet i investeringskostnad. 

41. Konstgräs i Gårdby 6 500 000 kronor, stryks i väntan på olika 

utredningar. 

42. Fordon för gata/park 1 200 000 kronor stryks på grund av konkurrens-

utsättning. 

43. Fiber 2 000 000 kronor, extra satsning på vita fläckar. 

44. Att 5 000 000 kronor tydliggörs i investeringsbudgeten för byggandet av 

cykelvägen från Almérs till brandstationen i Färjestaden. 

45. Kommunstyrelsens förslag, Sverigedemokraternas budgetförslag och 

Kristdemokraternas budgetförslag ställs mot varandra. 

46. Kommunstyrelsens förslag till beslut i övrigt.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 1 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 2 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 3 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Votering 1 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 3.  
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Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 15 nej-röster och 5 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 4 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 5 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 6 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 7 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 8 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 9 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 9.   

Votering 2 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 9.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 14 nej-röster och 6 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 10 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 10.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 11 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 11.   
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 12 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller yrkande 12.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 13 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller yrkande 13.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 14 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 14.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 15 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 15.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 16 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 16.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 17 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 17.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 18 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 18.   

Votering 3 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 18.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 16 nej-röster och 4 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 19 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 19.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 20 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 21 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 22 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 23 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Votering 4 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 23.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 15 nej-röster och 5 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 24 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 24.   

Votering 5 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 24.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 13 nej-röster och 7 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 25 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 25. 

Votering 6 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 25.  

Omröstningsresultat 

27 ja-röster, 15 nej-röster och 2 avstår.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 26 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Votering 7 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 26.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 12 nej-röster och 8 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 27 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 27.   

Votering 8 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 27.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 15 nej-röster och 5 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 28 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 28.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 29 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Votering 9 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 29.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 15 nej-röster och 5 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 30 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 31 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Votering 10 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 31.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 12 nej-röster och 8 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 32 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 33 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Votering 11 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 33.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 14 nej-röster och 6 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller yrkande 34 eller avslår 

detsamma och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller yrkande 35 eller avslår 

detsamma och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Votering 12 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 12 nej-röster och 8 avstår.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 36 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Votering 13 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 36.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 12 nej-röster och 8 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 37 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 38 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 39 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 39.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 40 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 41 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 42 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 43 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 43.   

Votering 14 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 43.  
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Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 13 nej-röster och 7 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkande 44 och finner att 

kommunfullmäktige avslår yrkande 44.   

Votering 15 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för yrkande 44.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster och 20 nej-röster.  

Beslutsgång 

Punkt 45. Ordföranden ställer de tre förslagen, kommunstyrelsens förslag, 

Sverigedemokraternas förslag och Kristdemokraternas förslag mot varandra 

och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Votering 16 begärs.  

Ordföranden meddelar att huvudförslag är kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer Sverigedemokraternas förslag mot Kristdemokraternas 

förslag, för att utse motförslag till huvudförslaget, och finner att 

Kristdemokraternas förslag ska vara motförslag till huvudförslaget.  

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Kristdemokraternas förslag.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 15 nej-röster och 5 avstår. 

Beslutsgång 

Punkt 46. Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller kommun-

styrelsens förslag till beslut i övrigt eller avslår detsamma och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tillägg till kommundirektörens uppdragspunkt om en ny styrmodell. "I 

uppdraget ingår även en översyn av kommunens administration och 

organisationsstruktur." 
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2. Uppdra till kommundirektören att uppmärksamma Länsstyrelsen på den 

bristande skötseln i våra naturreservat och att åtgärder vidtas från deras 

sida. 

3. Uppdra till kommundirektören att utreda hur digital hemspråksunder-

visning kan samordnas med länets övriga kommuner.  

4. Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk planering för 2021-

2022, godkänns.  

5. Anslag i budgeten för 2020 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 

nettoanslag” i driftsbudgeten. För ombudgetering av anslag gäller:  

- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgetering som medför väsentliga 

förändringar i servicenivå, berör frågor av principiell karaktär eller 

annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 

ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.  

- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 

principiell karaktär eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag 

som innebär förändringar av servicenivå, berör frågor av principiell 

karaktär eller annars är av särskild vikt ska överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

- Justeringar av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som 

inte får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas 

verksamhet får beslutas av kommundirektören.  

6. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om 

ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2020-2022. För beslut 

om ändringar gäller:  

- Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden.  

- Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom 

planperioden får inte överskridas.  

- Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för 

planperioden.  

7. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 

investeringar i budgeten för 2020, om det riskerar att bli avvikelser mot 

fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsut-

rymme. Beslut om senareläggning ska följas av information till kommun-

fullmäktige. Beslut om att fullfölja investeringar trots ovanstående risker 

ska fattas av kommunfullmäktige. 
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8. Kommunfullmäktige ska besluta om ändringar i investeringsbudgeten för 

planperioden 2019-2021 när helt nya investeringsobjekt ska växlas mot 

att ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas bort för planperioden.   

Reservation 

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

Mikael Sundén (M), Günter Ruchatz (M), Hans-Ove Görtz (M), Pär 

Palmgren (M), Ingela Fredriksson (M), Kent Ingvarsson (M), Liv Stjärnlöf 

(M) och Britta Palmgren (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Reservation 

Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) reserverar sig till 

förmån för eget förslag.  

Reservation 

Jessica Hellman (SD), Curt Ekvall (SD), Claus Zaar (SD) och Eric 

Rosenlund (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.          

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Revisorerna 

Kommunledning 

Ekonomi 
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§ 222 Dnr KS 2019/000522  

Utdebitering 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021 ligger förslag på höjd 

skattesats med 80 öre till 22:21, tidigare 21:41.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2019. 

Budget och uppföljningsutskottets § 52/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 257/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra 

hand avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ajournering 

Klockan 18.09-18.17 

Information  

Ordföranden informerar, med anledning av Henrik Yngvessons återremiss-

yrkande, att enligt KL 11 kap, § 11 första stycket "Om budgeten på grund av 

särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska full-

mäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen 

för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom 

denna tid. " 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) drar tillbaka återremissyrkandet, men står fast vid 

yrkandet om avslag av kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Eric Dicksson (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Henrik 

Yngvessons med flera yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst för Henrik Yngvessons med flera yrkande.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster och 20 nej-röster.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utdebitering för 2020 fastställs till 22:21. 

 

Reservation 

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

Mikael Sundén (M), Günter Ruchatz (M), Hans-Ove Görtz (M), Pär 

Palmgren (M), Ingela Fredriksson (M), Kent Ingvarsson (M), Liv Stjärnlöf 

(M), Britta Palmgren (M), Eric Dicksson (KD), Nina Åkesson Nylander 

(KD), Sebastian Hallén (L), Monika Orthagen (MP), Jessica Hellman (SD), 

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

Olsson (-) reserverar sig mot beslutet.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 
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§ 223 Dnr KS 2019/000525  

Upplåning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

I verksamhetsplan med budget 2021-2022 är en grundförutsättning i 

investeringsbudgeten en nyupplåning där den totala låneskulden uppgår till 

totalt 1 010 000 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk flerårsplan 2021-2022. 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019. 

Budget och uppföljningsutskottets § 53/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 258/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder med, upp till totalt 940 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna 

upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

2020.      

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Kultur och tillväxtnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Revisorerna 

Kommunledning 

Ekonomi 
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§ 224 Dnr KS 2019/000438  

Revidering av Kultur- och tillväxtnämndens reglemente  

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 

organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 

gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 

reglemente för kultur- och tillväxtnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 

3 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 

Kultur- och tillväxtnämnden § 138/2019 - remissvar.  

Kommunstyrelsens § 274/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar på att världsarvsfrågorna ska vara kvar hos kultur- 

och tillväxtnämnden. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Pär Palmgrens 

yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst för Pär Palmgrens yrkande.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 18 nej-röster och 1 avstår.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden antas. 
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Reservation 

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

Mikael Sundén (M), Hans-Ove Görtz (M), Pär Palmgren (M), Ingela 

Fredriksson (M), Kent Ingvarsson (M), Liv Stjärnlöf (M), Britta Palmgren 

(M), Eric Dicksson (KD), Nina Åkesson Nylander (KD), Sebastian Hallén 

(L) och Per-Gunnar Olsson (-) till förmån för Pär Palmgrens yrkande.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Kommunsekreterarna 

Författningssamlingen 
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§ 225 Dnr KS 2019/000437  

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente  

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 

organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 

gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kommunstyrelsen finns angivna i förslaget till reviderat 

reglemente för kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 

3 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 september 2019. 

Kommunstyrelsens § 275/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen 

Kommunsekreterarna 

Författningssamlingen 
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§ 226 Dnr KS 2019/000529  

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) - 
Delårsrapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 

delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2019.  

Beslutsunderlag 

Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019. 

Utlåtande över delårsrapport 2019. 

Revisionsrapport - granskning av delårsrapport 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens § 281/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2019, godkänns.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), Förbundsdirektionen, Box 868, 

391 28 Kalmar 

Ekonomi 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(46) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 227 Dnr KS 2019/000547  

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Delårsrapport 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enlig kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 

delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2019.  

Beslutsunderlag 

Kalmarsunds gymnasieförbund delårsrapport 2019. 

Utlåtande över delårsrapport 2019. 

Revisionsrapport – granskning av delårsrapport 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens § 282/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsrapport 2019 godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsunds gymnasieförbund, gymnasieförbundet@gyf.se 

Ekonomi 

 

 

 

mailto:gymnasieförbundet@gyf.se
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§ 228 Dnr KS 2019/000346  

Upplösning av näringspolitiska stiftelsen  

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun, Cementa AB och Ölands Bank AB bildade 1983 en 

näringspolitisk stiftelse med syfte att planera näringslivs- och utvecklings-

frågor samt att genom direkta insatser skapa förutsättningar för en aktiv 

näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Mörbylånga kommun. 

Stiftelsen har sedan år 2005 varit vilande.  

Beslutsunderlag 

Stadgar för Mörbylånga kommuns näringspolitiska stiftelse. 

Årsredovisning 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens § 283/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mörbylånga kommuns näringspolitiska stiftelse upplöses under 

förutsättning att övriga huvudmän beslutar så. Kvarvarande medel ska 

delas ut till projektet Kraftsamling Sydöland.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Cementa AB 

Ölands Bank AB, att Anneli Nilsson, Anneli.nilsson@olandsbank.se 

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Ekonomi 
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§ 229 Dnr KS 2019/000194  

Kommunförbundet Kalmar län - Val av ombud 

Sammanfattning av ärendet 

Inför nästa förbundsmöte för Kommunförbundet Kalmar län, behöver de 

kommuner som utsett samma personer till styrelsen som till ombud för 

förbundsmöte att välja nya ombud. Mörbylånga är en av de kommuner som 

behöver utse nytt ombud med ersättare.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kommunförbundet Kalmar län inkommen den 19 mars 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2020 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot    Ersättare  

Mattias Nilsson (S)  Hans Sabelström (C) 

Trollstigen 11  Kärra 202 

386 51 Mörbylånga  386 64 Degerhamn    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunförbundet Kalmar län 

Valda 

HR/Lön  

Kommunkansli   
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