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Claus Zaar (SD) 
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§ 34   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Johan Åhlund (C) och Henrik Yngvesson (M) utses att justera dagens 

protokoll tisdagen den 2 april 2019, klockan 15.00 på kommunkontoret i 

Mörbylånga.  

_____ 
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§ 35   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande tillägg och ändring.  

 Tillägg av två extra ärenden  

- Val av ledamot i utbildningsnämnden efter Gerd Åstrand (C). 

- Val av ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbunds förbundsstyrelse 

efter Gerd Åstrand (C). 

 Ärende 13, Interpellationer och frågor, utgår.  

_____ 
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§ 36   

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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§ 37   

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 ledamöter i kommunfullmäktige; Mattias 

Nilsson (S), Per-Olof Johansson (S), Henriette Koblanck (S), Jerker 

Nilsson (S), Johan Åhlund (C), Lena Petersén (C), Anders Wassbäck (V), 

Carl Dahlin (M), Eva Folkesdotter Paradis (M), Elisabeth Schröder (-), 

Günter Ruchatz (M), Nina Åkesson Nylander (KD), Olof Nilsson (SD) och 

Curt Ekvall (SD).  

Information om vattensituationen i kommunen, samt nödvattenplan 

Jens Olsén, taxefinansieringschef och Billy Gidö, projektledare VA 

informerar om vattensituationen i kommunen; nuläget, vattenåtgärder för 

framtiden, långsiktiga åtgärder, om framtida utbyggnad för att trygga 

vattenförsörjning i kommunen, samt prioritering och tidplan för område med 

högsta prioritet (utdrag ur VA-plan). Informeras dessutom om 

nödvattenplanen i korthet; syftet med planen, tillämpning/logistik och 

kompletterande plan.  

Information om Eketorps Borg 

Ann Willsund, kommundirektör, informerar om bakgrund till att Mörbylånga 

kommun tar över driften i Eketorps borg från och med den 1 april 2019; 

sedan Kalmar läns museum meddelade att de inte längre ville stå för driften i 

Eketorps borg har kommunen och Statens fastighetsverk fört samtal med 

varandra. En lösning som innebär att Eketorps borg kommer att vara öppen 

under säsongen 2019. Informeras att planering inför sommaren pågår och en 

projektledare/platschef är anställd.  
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Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 47-72 2019, anmäls. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut §§ 14-29 2019, anmäls. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut §§ 19-39 2019, anmäls.  

Anteckningar 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut §§ 24-39 2019, anmäls.   

_____ 
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§ 38 Dnr 2019/000111  

Anmälan av Medborgarförslag - Gör en 
aktivitetsanläggning i anslutning till gamla 
sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en aktivitetsanläggning görs i anslutning till 

gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 29/2019 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: 

J-G Karste, Benkroken 6, 386 51 Mörbylånga 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 39 Dnr 2019/000115  

Anmälan av Medborgarförslag - Ordna 
långtidsparkering i anslutning till bussarna Färjestaden 
- Kalmar  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att en långtidsparkering ordnas i 

Färjestaden i anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 30/2019 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: 

Karin Nilsson, karin.nson@gmail.com 

Kultur- och tlllväxtnämnden 

 

 

 

mailto:karin.nson@gmail.com
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§ 40 Dnr 2019/000123  

Anmälan av Medborgarförslag - Inhägna del av 
grönområdet vid Marmorvägen, Färjestaden, till 
hundrastgård  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att inhägna del av grönområdet vid 

Marmorvägen, Färjestaden, till en hundrastgård.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 18 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 31/2019 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: 

Inger Rydberg, inger.rydberg@hotmail.com   

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 

 

mailto:inger.rydberg@hotmail.com
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§ 41 Dnr 2019/000137  

Anmälan av Medborgarförslag - GC-väg vid 
äldreboendet Äppelvägen 8 i Färjestaden borde 
återställas 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att den gång- och cykelväg vid 

äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden, som togs bort i samband med 

utbyggnaden av boendet, borde återställas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 21 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 32/2019 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: 

Gunilla Petersson  

Kultur- och tillväxtnämnden  
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§ 42 Dnr 2019/000157  

Anmälan av Medborgarförslag - Placera en 
informationsskylt vid Kamerala Villan 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att en informationsskylt placeras 

vid Kamerala villan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 33/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tord Rosenqvist, tordros@telia.com 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

mailto:tordros@telia.com
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§ 43 Dnr 2019/000159  

Anmälan av Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till 
ett betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att göra Kamerala Villan till ett 

betydelsefullt kulturcentrum för södra Öland, samt slopa rådande 

bestämmelser och låt enskilda ställa ut utan en förening i ryggen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 34/2019 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: 

Bengt Winbladh, Kyrkbyn 140, 386 51 Mörbylånga  

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 44 Dnr 2019/000166  

Anmälan av Medborgarförslag - Gör beslutsunderlag till 
nämnders sammanträden tillgängliga på Mörbylånga 
kommuns offentliga anslagstavla 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att beslutsunderlag inför fullmäktiges, 

styrelsens och övriga nämnders sammanträden ska göras tillgängliga på 

Mörbylånga kommuns offentliga anslagstavla.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 7 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 35/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen, kultur- och 

tillväxtnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden för beslut inom normal beredningstid, det vill säga 

sex månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Irene Kolare, irene.kolare1@gmail.com 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden  

Utbildningsnämnden 

 

 

mailto:irene.kolare1@gmail.com
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§ 45   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Två motioner har 

inkommit och har remitterats till socialnämnden för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Eric Rosenlund (SD) - Erbjuda gemensamma måltider med 

lämpliga intervaller för äldre som omfattas av kommunens hemtjänst. 

(KS 2019/000192) 

Motion av Claus Zaar (SD) - Hemtjänsten behöver få lika hög 

personalkontinuitet som det är i Emmaboda. (KS 2019/000202)     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.   

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 14.25-14.52 
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§ 46 Dnr 2019/000126 746 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Öppna 
en daglig verksamhet inom LSS med skapande 
uttrycksformer 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige i enlighet med kulturstrategin, 

utvecklar aktiviteter och involverar konstnärer och andra kulturutövare i den 

dagliga verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 juni 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 19 juni 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 november 2018. 

Socialnämndens förslag till beslut den 6 februari 2019, § 30. 

Kommunstyrelsens § 67/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att det redan finns en 

kulturarbetare/konstnär anställd i kommunen som har till uppgift att 

arbeta med skapande verksamhet för kommunens alla verksamheter. 

2. Kreativ verkstad bör användas inom LSS enligt förvaltningens 

överväganden.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 
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§ 47 Dnr 2019/000124 017 

Svar på Motion av Eric Dicksson (KD) - Dags att bryta 
ensamheten! 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska utreda hur pass stor och utbredd 

ensamheten är bland våra kommuninvånare, samt att komma med förslag på 

förebyggande åtgärder för att motverka ensamhet.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 oktober 2018. 

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018. 

Socialnämndens förslag till beslut den 6 februari 2019, § 31. 

Kommunstyrelsens § 68/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Carl Dahlins 

yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen inte bedömer det 

som möjligt att framställa en utförlig och korrekt utredning av kommu-

nens alla invånare med hänsyn till integritets- och ekonomiska skäl.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eric Dicksson 
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§ 48 Dnr 2019/000113  

Politikens besparing 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har liksom all övrig verksamhet i kommunen fått en 

minskad budgetram med 1,5 %. För kommunstyrelsens del motsvarar detta 

231 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Budget och uppföljningsutskottets § 12. 

Tjänsteskrivelse daterad den 25 februari 2019. 

Kommunstyrelsens § 64/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C), med instämmande av Hans Sabelström (C), yrkar 

ändring innebärande att punkt två i tjänsteskrivelsen stryks "ge förvaltningen 

i uppdrag att finna en billigare lösning för webbsändning av kommunfull-

mäktige, 20 000 kronor" och att de 20 000 kronor istället läggs som en 

besparing på annonsering inför fullmäktige.  

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

och Liv Stjärnlöf (M), yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 

det råder stora oklarheter i underlaget för beslut avseende de olika föreslagna 

besparingarna och vilken faktisk besparing som blir.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade och informerar om 

ordningen på hur yrkandena kommer att behandlas vilket 

kommunfullmäktige godkänner. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet.  

Omröstningsresultat  

23 ja-röster, 21-nej-röster och 1 avstår.  
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Då mer än en tredjedel av ledamöterna röstar på återremiss återremitteras 

ärendet (Kommunallagen 5 kap. 50 §). Beslutet innebär att Anna-Kajsa 

Arnessons med flera ändringsyrkande faller.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras med motiveringen att det råder stora oklarheter i 

underlaget för beslut avseende de olika föreslagna besparingarna och 

vilken faktisk besparing som blir.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi   
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VOTERINGSLISTA 
  Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-25 
  Paragraf 

48 

 
 

   
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)  X   

Elisabeth Fransén (S)   X   

Fredrik Jämtin (S)  X   

Kristina Sjöström (S) Bength Andersson (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) Annika Olsson (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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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Elisabeth Schröder (-)  X   

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (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  

     

     

  23 21 1 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2019/000127  

Revidering av skolskjutsreglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns skolskjutsreglemente från 1 juli 2016 ska revideras 

senast 2018 enligt beslutat dokument med diarienummer 2015/000447-003.  

Beslutsunderlag 

Skolskjutsreglemente, daterat den 29 januari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2019. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut den 13 februari 2019, § 20. 

Kommunstyrelsens § 65/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revidering av skolskjutsreglementet, antas.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Utbildning 

Bengt Johansson, mark- och exploateringschef 

Anders Adriansson, handläggare mark- och exploatering 
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Allmänt om skolskjuts 

Mörbylånga kommun är enligt skollagen (2010:800) 10 kap. 32 §, 11 kap.  

31 § respektive 18 kap. 30-31 §§ skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts 

för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.  

Mörbylånga kommuns skolskjutstrafik samordnas av Kalmar Länstrafik 

(KLT). Skolskjutsberättigade elever ska utnyttja den linjelagda 

skolskjutstrafiken.  

Färdbeviset som eleverna får kallas skolkort och berättigar till två resor per 

skoldag. Dessa två resor kan användas på den linjelagda skolskjutstrafiken 

och/eller på den allmänna kollektivtrafiken. 

Den linjelagda skolskjutstrafiken trafikeras med bussar och kompletteras i 

vissa fall med skoltaxi. 

Berättigad till skolskjuts enligt lag är: 

 Elev i kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola 

 Elev i kommunal gymnasiesärskola 

Allmänna förutsättningar 

Rätten till skolskjuts avgörs av: 

 Färdvägens längd 

 Trafikförhållanden 

 Elevens funktionsnedsättning 

 Annan särskild omständighet 

Färdvägens längd 

För att vara skolskjutsberättigad krävs följande minsta avstånd mellan 

elevens bostad och skola. Med bostad avses elevens folkbokföringsadress. 

Skolform   Avstånd  

Förskoleklass-åk 3 3 km 

Grundskola åk 4-6 4 km 

Grundskola åk 7-9 5 km 

Kommunens kartsystem Geosecma ruttplanering, med inställningen 

cykelavstånd, används som mätinstrument för att behandla alla likvärdigt. 

Avstånd mäts från tomtgränserna, såväl vid skolan som vid hemmet.  

Skolskjutslinjerna planeras så att eleverna inte har mer än 3 km till anvisad 

hållplats.  

Trafikförhållanden 

Alla trafikmiljöer där fordon och barn finns innebär risker. Kommunen 

verkar för att elevernas skolväg är så säker som möjligt och att angivna 

hållplatser utformas så att olycksrisken minimeras. Alla skolhållplatser håller 

inte samma standard. Förbättringar görs kontinuerligt för att få en säkrare 

trafikmiljö. Insatser som berör många barn prioriteras.  
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Vissa trafikmiljöer är mer riskfyllda än andra och kan berättiga till 

skolskjuts, även om avståndskraven inte uppfylls. 

Kriterier för skolväg med förhöjd risk 

 Elevs ålder 

 Hastighet på aktuell vägsträcka 

 Fordon per dygn 

 Gång- och cykelväg eller cykelfält saknas 

 Vägkorsningar med endast väjningsplikt 

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolchefen i Mörbylånga kommun. 

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera skolskjuts. Skollagen säger 

dock inget om vilken typ eller omfattning av funktionsnedsättning som det 

handlar om. Behovet av skolskjuts får bedömas i varje enskilt fall.  

En elevs funktionsnedsättning ska av vårdnadshavare styrkas genom 

läkarintyg och/eller utlåtande från sakkunnig på skolan (till exempel 

skolhälsovård, kurator eller psykolog). 

Tillfällig funktionsnedsättning, som beror på olycka och varar kortare tid än 

tre månader, ger inte eleven automatiskt rätt till skolskjuts. Vid tillfällig 

funktionsnedsättning, som beror på olycksfall eller sjukdom och varar 

kortare tid än tre månader, bör vårdnadshavare i första hand undersöka om 

familjen har tecknat egen olycksfallsförsäkring som kan täcka elevens extra 

kostnader för att ta sig till och från skolan. I andra hand kontaktar 

vårdnadshavare Länsförsäkringar, där kommunen tecknat kollektiv 

olycksfallsförsäkring. (Information finns på kommunens hemsida under Barn 

och fritid/Grundskola/Försäkringar.) I tredje hand ansöker man om 

skolskjuts på vanligt sätt till kommunen. Det ska alltid bifogas läkarintyg vid 

ansökan av skolskjuts för tillfällig funktionsnedsättning, så väl till 

försäkringsbolag som vid ansökan till kommunen. Vid ansökan om 

skolskjuts vid kortvarig funktionsnedsättning görs en individuell bedömning 

kring behovet av skolskjuts.  

Annan särskild omständighet 

I vissa speciella fall kan en elev beviljas skolskjuts på grund av särskilda 

omständigheter som inte är funktionshinder. Prövning med hänsyn till annan 

särskild omständighet görs efter mottagande av läkarintyg eller motsvarande, 

och/eller efter samråd med personal inom skolenheten med god kännedom 

om elevens personliga förhållanden. 

Planering av skolskjutsbehovet 

Inför varje läsår gör skolorna (kommunala och fristående) en grundläggande 

planering av behovet av skolskjuts utifrån elevernas folkbokföringsadresser. 

De elever som uppfyller avståndskraven för skolskjuts får sina skolkort 

direkt av skolan. Vid läsårsstart får varje elev en anvisad påstigningshållplats 

och besked om vilken busslinje hen ska åka med. 
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På kommunens hemsida, under skolskjuts, finns kartor som för varje 

skolupptagningsområde visar där skolkort automatiskt delas ut på grund av 

färdvägens längd och trafikförhållanden.  

Ansökan om skolskjuts 

Elever som inte omfattas av ovanstående planering kan ansöka om 

skolskjuts. Ansökan görs inför varje läsår men kan även göras under hela 

läsåret om förhållanden ändras.  

Ansökan görs med blankett/e-formulär på adressen: 

https://morbylanga.eforms.se/oversikt/flow/902  

Blanketten skrivs ut och skickas till: 

Mörbylånga kommun, Skolskjutssamordnare, 386 80 Mörbylånga.  

Bedömning görs i varje enskilt fall av skolchefen i Mörbylånga kommun. 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Ett växelvis boende som berättigar till skolskjuts innebär att eleven har ett 

varaktigt boende som är tidsmässigt likvärdigt uppdelat mellan båda 

vårdnadshavarna.  

Vårdnadshavarna kan ansöka om skolskjuts var för sig eftersom en elev kan 

ha rätt till skolskjuts från det ena hemmet men inte det andra. 

För elever som har vårdnadshavare, en eller båda, som bor i Mörbylånga 

kommun eller angränsande kommun så beviljas skolskjuts om eleven väljer 

att gå i Mörbylånga kommuns kommunala skolor och kriterierna för 

skolskjuts uppfylls.. I dessa fall beviljas skolkort/länskort, som gäller på den 

allmänna kollektivtrafiken. Skoltaxi beviljas endast vid synnerliga skäl. 

Säkerhet 

Fordon 

Eleverna transporteras i fordon utrustade med alkolås. En elev ska vid färd 

använda säkerhetsbälte. Fordonen ska vara lämplighetsbesiktigade och ska 

vara försedda med särskild utmärkning som visar att fordonet används till 

skolskjuts.  

Säkerhetsbälten 

Alla elever ska använda säkerhetsbälte. Skolskjutslinjerna planeras så 

tidseffektivt som möjligt och varje elev hänvisas till en viss hållplats och 

busstur, detta för att alla elever ska få sittplats med säkerhetsbälte.  

Om elev väljer att åka med allmän kollektivtrafik kan inte kommunen 

garantera samma säkerhet som på skolskjutslinjerna. 

På- och avstigningsplatser 

Kommunen genomför årligen samråd om trafiksäkerheten med Trafikverket, 

KLT och Polisen. 

Kommunen strävar efter så trafiksäkra på- och avstigningsplatser som 

möjligt med avseende på avstigning på rätt sida av vägen, hastighet, sikt, 

väderskydd, belysning, plattform, skyddsräcken och trafiktäthet.  

Särskilda platser för på- och avstigning finns vid skolorna. 

https://morbylanga.eforms.se/oversikt/flow/902
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Ansvar 

Vårdnadshavare 

Vårdnadshavaren har ansvaret tills eleven stigit på fordonet för färd till 

skolan och från det att eleven stigit av fordonet vid färd från skolan. Det är 

vårdnadshavarens ansvar att barnet tränas och förbereds för att klara sin 

skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.  

Vårdnadshavaren ansvarar även för att barnet kommer till hållplatsen i god 

tid.   

Elev 

Eleven ansvarar för att använda säkerhetsbältet i bussen samt för att under 

resan följa de regler som gäller och följa uppmaning från fordonsförare som 

innehar ansvaret under färden. 

Fordonsförare 

Fordonsförare har ansvar för eleverna under resan och är ansvarig för 

ordningen under transporten. Fordonsföraren ansvarar för att rapportera 

incident, tekniskt fel eller olycka omedelbart till rektor vid respektive skola. 

Skola 

Efter att eleven stigit av bussen vid skolan har skolan ansvaret för eleven. 

Detta ansvar gäller fram tills att eleven stiger på bussen igen för hemfärd 

efter skolans slut. Eleverna ska i början på varje läsår informeras om 

trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid på- och avstigning, under 

färden samt vid förflyttning till och från fordon. Eleverna ska också informeras 

om rutin för utrymning av fordon. 

Resa till och från skolan 

Skolskjutstider 

Skolskjutsen lämnar eleverna innan skolan börjar och hämtar efter ordinarie 

sluttid för skolan. Dessa tider behöver inte sammanfalla med lektionsstart 

eller lektionsslut för den enskilde eleven. Skolan strävar efter så kort väntetid 

som möjligt. 

Trafikstörningar och hantering av skolkort 

Inställd skolskjuts 

Det är fordonsföraren som har det yttersta ansvaret för elevernas säkerhet 

under resan och därmed även denne som avgör om skjutsen kan köras eller 

inte. Om skolskjuts måste ställas in av trafiksäkerhetsskäl, exempelvis vid 

svårt vinterväglag, meddelar fordonsföraren detta till KLT:s trafikledning 

som i sin tur meddelar Mörbylånga kommun. Information om detta 

förmedlas på Mörbylånga kommuns hemsida, www.morbylanga.se   

Borttappat/förlorat skolkort 

Vid borttappat/förlorat skolkort tas en avgift ut på 100 kronor för att få ett 

nytt kort.  

Anmälan görs till skolan/skolexpeditionen som hanterar avgiften, samt 

beställer och lämnar ut nya skolkort till eleverna. 

http://www.morbylanga.se/
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Avmagnetiserat skolkort/skolkort som slutat fungera återlämnas till 

skolan/skolexpeditionen. Eleven får då ett nytt skolkort utan avgift. 

Inlämning av skolkort 

Om elev flyttar och inte längre är berättigad till skolskjuts, alternativt om 

eleven inte går kvar i Mörbylånga kommuns skolor, ska skolkortet 

återlämnas till skolan. 

Skolskjuts vid val av annan skola 

Inom kommunen, annan kommunal eller fristående skola 

Om elev väljer annan skola än den som kommunen annars skulle placerat 

dem i, finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för 

skolskjuts. Mörbylånga kommun har valt att bevilja skolskjuts för dessa 

elever under förutsättning att skolan ligger i kommunen och att de allmänna 

förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda.  

Elev som väljer annan skola, och är berättigad till skolskjuts, erhåller 

skolkort. Skolskjuts sker i dessa fall med den allmänna kollektivtrafiken eller 

befintlig linjelagd skolskjutstrafik, skoltaxi beviljas endast om det finns 

synnerliga skäl.  

Utanför kommunen 

Elev som väljer skola som ligger utanför kommunen beviljas inte skolskjuts, 

om inte det finns synnerliga skäl.  

Elev som bor i angränsande kommun men går i Mörbylånga kommuns 

kommunala skolor kan erhålla länskort. 

Elev som flyttar till angränsande kommun kan få byta ut skolkortet mot ett 

länskort, om eleven väljer att gå kvar i nuvarande skola. 

Kommunens skyldigheter enligt lagtexten 

Rätten till skolskjuts regleras av; 

Skollagen 10 kap. 32 § 

”Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri 

skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 

utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till 

färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller 

någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än 

den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan 

kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna 

skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts 

anordnas.”  

Skollagen 10 kap. 40 § 

”Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående 

grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 § 

andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet 

än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.” 

Motsvarande bestämmelser finns för grundsärskolan i Skollagen 11 kap.  

31 §. 
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Överklagande 

Kommunens beslut avseende skolskjuts kan överklagas till 

förvaltningsdomstolen. Detta gäller såväl vid avslag som när den sökande 

inte fått sin ansökan beviljad med den lösning man själv förespråkat i 

ansökan.  

Anvisningar om hur man överklagar bifogas varje beslut enligt stycket ovan. 
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§ 50 Dnr 2019/000125 732 

Förslag till reviderad resursfördelning hemtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

Rätt budgetförutsättningar är en förutsättning för att tillit till budget ska 

uppnås. Genom att höja prislappen med 20 kronor, med nuvarande antal 

timmar, har hemtjänsten en möjlighet att få budget i balans samtidigt som 

den totala kostnaden bli mindre än vad de skulle fått om de haft kvar det 

antalet timmar som har budgeterats för i potten.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 december 2018. 

Socialnämndens förslag till beslut den 6 februari 2019, § 32. 

Kommunstyrelsens § 66/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Resursfördelningen höjs med 20 kronor per planerad hemtjänsttimme för 

att ge hemtjänsten rätt budgetförutsättningar.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsområde social omsorg 

Ekonomi 
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§ 51 Dnr 2019/000139  

Revidering av Samordningsförbundets 
förbundsordning  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet har tagit fram ett förslag till ny förbundsordning. 

Förbundsordningen ska beslutas av fullmäktige i var och en av de ingående 

kommunerna.  

Beslutsunderlag 

Förslag till ny förbundsordning, daterat den 30 november 2018. 

Skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län, daterat den 5 december 

2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 februari 2019. 

Kommunstyrelsens § 69/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den reviderade förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar 

län antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet i Kalmar län, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 2019/000152  

Revidering av bolagsordning - Mörbylånga Bostads AB 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Bostads AB har påpekat att en ändring behöver göras i 

bolagsordningen 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Mörbylånga Bostads Aktiebolag, daterad den 30 april 

2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 255. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 februari 2019. 

Kommunstyrelsens § 70/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ändra Mörbylånga Bostads AB:s bolagsordning i § 8 så att vad som där 

sägs om en andre vice ordförande tas bort.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB  

Författningssamlingen 

 

 

 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2019/000153  

Revidering av bolagsordning - Mörbylånga Fastighets 
AB 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Fastighets AB har påpekat att en ändring behöver göras i 

bolagsordningens § 8.  

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Mörbylånga Fastighets Aktiebolag, daterad den 30 april 

2015. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 258. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 februari 2019. 

Kommunstyrelsens § 71/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ändra Mörbylånga Fastighets AB:s bolagsordning i § 8 så att vad som 

där sägs om en andre vice ordförande tas bort.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Fastighets AB  

Författningssamlingen 

 

 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2019/000167  

Pontus Björk (V) - Avsägelse av uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Pontus Björk (V) har den 7 mars 2019 avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 7 mars 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pontus Björk  

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Verksamhetsstöd - Löner  

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Sekreteraren 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr 2019/000170  

Gerd Åstrand (C) - Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Gerd Åstrand (C) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Mörbylånga 

kommun, det vill säga ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i 

utbildningsnämnden och ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbunds 

förbundsstyrelse.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 8 mars 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Centerpartiet i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Gerd Åstrand 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Verksamhetsstöd - Löner  

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Sekreteraren 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 2019/000211  

Val av ledamot i utbildningsnämnden efter Gerd 
Åstrand (C) 

Förslag på mötet 

Anders Eklöv (C).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Anders Eklöv (C) som ledamot i utbildningsnämnden från den 

25 mars 2019 till och med mandatperiodens utgång.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anders Eklöv 

Utbildningsnämnden 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(31) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 2019/000212  

Val av ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbunds 
förbundsstyrelse efter Gerd Åstrand (C) 

Förslag på mötet 

Jessica Jämtin (C).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Jessica Jämtin (C) som ersättare i Kalmarsunds gymnasieförbunds 

förbundsstyrelse från den 25 mars 2019 till och med mandatperiodens 

utgång.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jessica Jämtin 

Kalmarsunds gymnasieförbund, Box 865, 391 28 Kalmar 

Verksamhetsstöd – Löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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