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Beslutande Se närvarolista  

Övriga närvarande Ann Willsund, kommundirektör 

Cecilia Widén, kommunsekreterare 

Carina Björk, administratör 

Christer Petersson, projektledare, § 172 

Olof Svensson, verksamhetsledare, § 172 

Fanny Loeb, kultursamordnare, § 172 

Ingemo Eriksson, ordförande revisionen, § 173 

Stefan Ahlgren, borgchef, § 179 

David Idermark, skolchef, § 183 

 

Justerare Per-Olov Johansson (C) och Claus Zaar (SD)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga måndagen den 30 september 2019 klockan 15.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 169-183 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Kjell Magnusson  

 Justerare 

  

 Per-Olov Johansson (C)  Claus Zaar (SD)   
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. 
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Sammanträdesdatum 2019-09-23 

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-02 Datum då anslaget tas ned 2019-10-24 
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 Cecilia Widén  
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Närvarolista 

Beslutande  

 
 

Kjell Magnusson (C), Ordförande 

Margaretha Lööf-Johanson (S) 

Kent Ingvarsson (M) 

Matilda Wärenfalk (S) 

Bength Andersson (S) 

Per-Olof Johansson (S) 

Veronika Hildingsson (S) 

Jerker Nilsson (S) 

Elisabeth Fransén (S) 

Fredrik Jämtin (S) 

Kristina Sjöström (S) 

Javid Shirzad (S) 

Ella-Britt Andersson (S) 

Bertil Johansson (S) 

Seita Riikonen (S) 

Johan Åhlund (C) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Monika Löfvin Rosén (C) 

Lena Petersén (C) 

Hans Sabelström (C)  

Annika Olsson (C) 

Gunilla Karlsson (C) 

Per-Olov Johansson (C) 

Erik Cardfelt (V) 

Anders Wassbäck (V) 

Henrik Yngvesson (M) 

Carl Dahlin (M) 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Hans-Ove Görtz (M) 

Günter Ruchatz (M) 

Agneta Stjärnlöv (M) 

Pär Palmgren (M) 

Ingela Fredriksson (M) 

Liv Stjärnlöv (M) 

Thomas Danielsson (M) 

Sebastian Hallén (L)  

Jeanette Lindh (KD) 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Eva Traore Dahlberg (MP) 

Olof Nilsson (-) 

Jessica Hellman (SD) 

Curt Ekvall (SD) 
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Claus Zaar (SD) 

Eric Rosenlund (SD), § 173-183 

Per-Gunnar Olsson (-) 

   

Övriga närvarande  

Ersättare Kurt Arvidsson (S) 

Emmy Ahlstedt (C) 

Berne Klysing (L) 

Bo Sjölin (KD) 
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§ 169   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Per-Olov Johansson (C) och Claus Zaar (SD) utses att justera dagens 

protokoll måndagen den 30 september 2019, klockan 15.00 på 

kommunkontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 170   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring.  

Utgår 

 Ärende 7, Interpellationer och frågor. 

 Ärende 18, Antagande av detaljplan - Del av Glömminge 1:58.  

_____ 
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§ 171   

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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§ 172   

Meddelande och information  

Sammanfattning av ärendet 

Information om Ölandsleden Cykla Fyr till fyr  

Christer Petersson, projektledare för Ölandsleden Cykla Fyr till fyr, 

informerar om projektet som ska resultera i en cykelväg, ”Ölandsleden”, från 

norra till södra Öland. Projektägare är Ölands kommunalförbund som ingår i 

styrgruppen tillsammans med Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, 

Trafikverket och Region Kalmar län. Christer berättar vidare om 

finansieringen, sträckor som är klara, samt planer om kommande sträckor. 

Information om Inkubatorn Kreativa Öland 

Olof Svensson, verksamhetsledare för Inkubatorn Kreativa Öland som 

vänder sig till kreativa människor och deras verksamhet. Sju konstnärer är 

antagna med start hösten 2019. Olof informerar om verksamheten som löper 

under två terminer med start i september. Inkubatorn drivs tillsammans med 

Capellagården, Ölands Folkhögskola och Nyföretagarcentrum. 

Fanny Loeb, kultursamordnare, informerar att Inkubatorn finansieras av 

Mörbylånga kommun och är en del av kommunens kulturstrategi.  

Olof informerar vidare om syfte, ansökningsprocess, innehåll och upplägg. 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 203-224 2019, anmäls. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut §§ 42-71, 92-115 2019, anmäls. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut §§ 122-137 2019, anmäls.  

Socialnämndens beslut §§ 33-59, 78-91 2019, anmäls.  

Utbildningsnämndens beslut §§ 51-63 2019, anmäls.   

Kommunfullmäktiges presidiums beslut §§ 85-97 2019, anmäls.   

_____ 
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§ 173   

Revisorn informerar  

Sammanfattning av ärendet 

Ingemo Eriksson, ordförande Mörbylånga kommuns revisorer, informerar 

om vilka som är revisorer för mandatperioden 2019-2022; Sven Stenson 

(M), Margita Asén (KD), Henrik Alvarmo (C) och Berit Pettersson (S). Till 

deras hjälp har de Lisa Åberg, PWC. Ingemo informerar om kommande 

granskningar, om träffar med nämndspresidier för övergripande diskussion 

om verksamhet och ekonomi, samt att de ingår i 4-kommuners samarbete 

med Borgholm, Mönsterås och Torsås kommunrevisioner.  

_____ 
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§ 174 Dnr KS 2019/000413  

Anmälan av Medborgarförslag - Via "app" få reda på 
vilket vatten som går ut i ledningarna 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun via sin "App" lägger 

ut information om vilket vatten som skickas runt i ledningarna.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 19 augusti 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 90/2019 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: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com  

Kultur- och tillväxtnämnden  

 

 

 

mailto:wesaborg@hotmail.com
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§ 175 Dnr KS 2019/000414  

Anmälan av Medborgarförslag - Fortsätt med projektet 
"Lära äldre den nya tekniken" 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att projektet "Lära äldre den nya 

tekniken" ska fortsätta med jämna mellanrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 20 augusti 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 91/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgar-

förslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ingrid Andersson, ninnan39@gmail.com  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

mailto:ninnan39@gmail.com
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§ 176 Dnr KS 2019/000443  

Anmälan av Medborgarförslag - Öppen förskola i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om etablering av en öppen förskola 

i Mörbylånga där barn och föräldrar kan mötas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 september 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 92/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden 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: 

Sofia Sörensen, Tova80@yahoo.com  

Utbildningsnämnden 

 

 

 

mailto:Tova80@yahoo.com
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§ 177 Dnr KS 2019/000394  

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderat reglemente har tagits fram av förvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente, daterat den 22 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 juli 2019. 

Kommunstyrelsens § 214/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Kommunsekreterarna 
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i övrig lagstiftning är 

bestämmelserna i detta reglemente tillämpliga för krisledningsnämndens 

arbete. 

§ 1 Krisledningsnämndens uppgifter 

Krisledningsnämnden inrättas i enlighet med lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap och ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 

denna lag. 

§ 2 

Krisledningsnämnden får från kommunstyrelsen, övriga nämnder och 

beredningar begära in de yttranden som behövs för att nämnden ska kunna 

fullgöra sina uppgifter. Nämnden får när så behövs också fastställa inom 

vilken tid yttranden ska lämnas till nämnden. 

§ 3 Krisledningsnämnden i funktion 

Nämndens ordförande beslutar när nämnden ska träda i funktion. Om 

situationen medger det ska ett beslut om att nämnden träder i funktion 

föregås av samråd med kommundirektören eller räddningschefen. 

Vid förhinder för ordföranden fullgör förste vice ordföranden denna uppgift. 

Om även förste vice ordföranden är förhindrad fullgör andre vice 

ordföranden uppgiften. 

Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige får, när krisledningsnämndens 

verksamhet som är föranledd av en extraordinär händelse inte längre behövs, 

besluta att verksamheten ska upphöra. 

§ 4 Övertagande av verksamhetsansvar 

När krisledningsnämnden i samband med en extraordinär händelse har trätt i 

funktion kan den besluta om att tillfälligt överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning 

som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 

omfattning. När verksamhet tas över ska nämnden också överväga vilka 

beslut om delegering som kan behöva fattas enligt reglerna i 

kommunallagen. 

Händelser som kan hanteras inom ordinarie nämndorganisation ska hanteras 

i denna och inte hanteras av krisledningsnämnden. 

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 

uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 

ordinarie nämnd. 

§ 5 Delegering från kommunfullmäktige 

När krisledningsnämnden är i funktion får nämnden besluta i följande 

ärenden: 

 Under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en 

enskild som drabbats av händelsen. 

 Lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en 

extraordinär händelse. 
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 Under en extraordinär händelse omdisponera anställda och andra resurser 

i kommunen för uppgifter som är nödvändiga för att hantera händelsen.  

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. Anmälan görs genom att nämndens protokoll 

delges fullmäktige. 

§ 6 Krisledningsnämndens förhållande till den gemensamma 
förvaltningen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att en effektiv och 

ändamålsenlig organisation upprätthålls i kommunen. Kommunstyrelsen har 

det yttersta ansvaret för att den enda sammanhållna förvaltningen 

(kommunstyrelseförvaltningen) i kommunen fungerar. Krisledningsnämnden 

har full tillgång till den gemensamma förvaltningen.  

Mörbylånga kommuns krisledningsplan beskriver närmare den gemensamma 

förvaltningens krisledningsorganisation, som när krisledningsnämnden är 

aktiverad ska stå till nämndens förfogande.  

Kommundirektören är ytterst ansvarig för att krisledningsnämndens beslut 

verkställs. 

§ 7 Krisledningsnämndens sammansättning 

Krisledningsnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

Kommunfullmäktige utser bland krisledningsnämndens ledamöter för varje 

mandatperiod ett presidium bestående av ordförande, förste vice ordförande 

och andre vice ordförande. 

§ 8 Ordföranden 

Ordföranden planerar och leder krisledningsnämndens arbete. 

Ordföranden ska med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för 

krisledningsnämndens ansvar och ta initiativ i dessa frågor. 

§ 9 Ersättare för ordföranden eller vice ordförande 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en 

ersättare till att vara ordförande. Den till åldern äldste ersättaren tjänstgör 

som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

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

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

§ 10 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare kallas in för att tjänstgöra i 

ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av 

turordningen. En ersättare från samma parti som en frånvarande ledamot och 

som inställer sig under pågående sammanträde har dock alltid rätt att träda in 

i stället för en ersättare från ett annat parti. 

§ 11 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 

på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra även om en ersättare har 

trätt in i ledamotens ställe. 

§ 12 Yttranderätt och protokollsanteckning 

En ersättare får delta i nämndens överläggningar även om ersättaren inte 

tjänstgör.  

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 13 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in 

ersättare. 

§ 14 Tidpunkt för sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Ordföranden har rätt att själv fatta beslut om dag och tid för sammanträde 

när omständigheterna är sådana att nämndens beslut inte kan avvaktas. 

Sammanträde kan, om krisledningsnämnden så beslutar, vara offentligt. 

§ 15 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelse skickas normalt via de digitala system som kommunen använder, e-

post eller sms. Vid behov kan kallelse ske muntligt, via telefon eller på annat 

sätt beroende på den aktuella situationen. 

När varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan kalla till 

sammanträde ska andre vice ordföranden göra detta. Om inte heller denne 

kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ersättaren göra det. 

§ 16 Protokoll och justering 

Protokoll förs på ordförandens ansvar och ska ha formen av beslutsprotokoll. 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot på dag och tid som 

nämnden beslutar. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
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§ 17 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 18 Delgivning 

Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, kommun-

direktören, sekreteraren eller annan anställd som krisledningsnämnden 

bestämmer. 

§ 19 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden 

ska undertecknas av ordföranden eller vid förhinder för denne av 1:e vice 

ordförande. Om även denne har förhinder träder 2:e vice ordförande in. 

Handlingarna kontrasigneras av kommundirektören eller annan anställd som 

krisledningsnämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer krisledningsnämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 
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§ 178 Dnr KS 2019/000400  

Arkivreglemente 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Mörbylånga kommun har blivit medlemmar i kommunal-

förbundet Sydarkivera behöver ett nytt arkivreglemente antas.  

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt arkivreglemente, daterat den 26 juli 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 juli 2019. 

Kommunstyrelsens § 215/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till nytt arkivreglemente antas. 

2. Arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige den 16 november 2011, 

§ 182 upphävs.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunalförbundet Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta 

Författningssamlingen 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Valnämnden 

MBAB 

MFAB 

Kommunkansliet 
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Information behövs både i dag och i framtiden och ska finnas till hands när 

den efterfrågas vilket kräver noggrann planering och säker förvaring. 

Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs 

tillgänglig samt för att säkerställa en långsiktig informationsförsörjning. 

Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782) 

och arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen 

(2009:400). Kommunfullmäktige har beslutat om detta reglemente med stöd 

av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och 

gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas. 

§ 1 Omfattning  

Reglementet gäller för kommunkoncernens samlade verksamhet vilket 

inbegriper följande organ som antingen är myndigheter eller i arkivlagen 

jämställs med myndigheter. 

 Kommunfullmäktige och dess revisorer. 

 Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 Andra styrelseformer med självständig ställning. 

 Juridiska personer som till exempel aktiebolag och eventuella dotter-

bolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen 

utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. 

Arkivreglementet blir gällande i kommunala bolag endast efter associations-

rättsligt bindande beslut.  

Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av 

berörda parter efter samråd med respektive arkivmyndigheter. 

§ 2 Syftet med informationsförvaltning (arkivvård) 

I ett arkiv dokumenteras beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett 

unikt och oersättligt arv som bevaras för kommande generationer. 

Handlingsoffentligheten garanterar rätten till insyn i såväl ärenden som i 

myndighetens verksamhet i stort.  

Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses. 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar. 

 Information för rättsskipning och förvaltning. 

 Forskningens behov. 

§ 3 Definitioner 

Allmän handling Med handling avses en framställning i skrift eller bild 

samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel 

kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. 

En handling är allmän, om den förvaras hos en myndig-

het och är att anse som inkommen till eller upprättad hos 

en myndighet. Allmänna handlingar är normalt offentliga 

men kan ibland innehålla sekretessuppgifter.   

Arkiv Den samlade mängden allmänna handlingar som 

dokumenterar den verksamhet eller de verksamheter som 
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myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informations-

system (analoga och digitala) som hanterar allmänna 

handlingar/allmän information.  

Arkivansvarig Roll som innebär formellt ansvar för arkivet hos en 

myndighet (informationsägare). Den ansvarige ska bland 

annat se till att det finns resurser och kompetens för att 

hantera informationsförvaltningen (arkivvården).  

Arkivbeskriv-

ning 

Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av 

en myndighets arkiv och informationshantering. Ska 

finnas i enligt med bestämmelser i lagstiftning. 

Arkivbildare Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin 

verksamhet tar emot och skapar handlingar. Till exempel 

nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivfunktion Den enhet som utför det praktiska arbetet för arkiv-

myndighetens räkning och som samordnar arkivarbetet i 

de olika nämnderna. 

Arkivförteckning Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.  

Arkivombud Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta 

hand om den löpande informationsförvaltningen 

(arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt bolag. 

Arkivredovis-

ning 

Dokumentation som redovisar hur allmän information 

hanteras i verksamheten. I arkivredovisning ingår 

klassificeringsstruktur, informationshanteringsplan, 

arkivbeskrivning och arkivförteckning. 

Arkivmyndighet Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv 

från andra myndigheter.  

Informations-

hanteringsplan 

Förteckning över allmänna handlingar med hanterings-

anvisningar och beslut om gallring.  

Egenkontroll Kontroll av arkiv och dokument- och informations-

hantering genom organisering av rutiner, kontroller och 

processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten. 

Informations-

förvaltning 

(arkivvård) 

Verksamhet för att ta emot eller skapa information som 

ska hanteras, distribueras och till slut bevaras eller 

gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, 

redovisa, avgränsa och skydda information som hör till 

arkivet.  

§ 4 Organisation och ansvar 

Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten och 

den lokala arkivmyndigheten.  

Gemensam arkivmyndighet 

Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkiv-

myndighet för förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten 

benämns i fortsättningen Sydarkivera. 
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Sydarkiveras ansvarsområden är följande. 

 Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård. 

 Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.  

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till ansvarigt organ med 

begäran om åtgärd. 

 Ansvara för vården av arkiv som har överlämnats till Sydarkivera.   

 Rätt att delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet.  

Lokal arkivmyndighet 

Lokal arkivmyndighet för Mörbylånga kommun är kommunstyrelsen. 

Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden är följande.  

 Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat 

om. 

 Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommun-

koncernens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. 

 Ansvara för vården av arkiv som har överlämnats till den lokala arkiv-

myndigheten.  

 Rätt att delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet. 

§ 5 Sydarkiveras arkivfunktion 

Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkiv-

funktion, Sydarkiveras förvaltning, med tillsynsarkivarie. 

Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden är följande. 

 Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med 

Sydarkiveras förbundsordning och handlingsprogram. 

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering.  

 Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma 

arkivmyndigheten.  

 Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbunds-

medlemmarna.  

 Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.  

 Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv. 

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i 

kulturell verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet. 

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när 

det gäller arkiv, dokumenthantering och informationssäkerhet. 

 Samordna arbetet med informationshanteringsplaner och granska förslag 

till gallringsbeslut. 

 Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av 

information från IT-baserade verksamhetssystem. 
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 Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och 

dokumenthantering. 

 Tillhandahålla utbildning om arkiv och dokumenthantering.  

 Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom 

verksamhetsområdet.  

§ 6 Den lokala arkivfunktionen 

För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt 

detta reglemente finns en lokal arkivfunktion som en del av kommun-

kansliet.  

Chefen för kommunkansliet svarar under den lokala arkivmyndigheten för 

förvaltning av överlämnade arkiv.  

Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden:  

 Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den 

lokala arkivmyndigheten.  

 Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten. 

 Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i 

kulturell verksamhet, forskning och i det löpande förvaltningsarbetet. 

 Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och dokumenthantering. 

 Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.  

 Delta i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner. 

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till 

Sydarkivera.  

 Ge information, rådgivning och annat stöd åt nämnderna och deras 

arkivansvariga när det gäller arkiv och dokumenthantering 

§ 7 Myndigheterna 
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska 

fastställa organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information 

som hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en arkiv-

ansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 

Kommundirektören ska utse arkivansvarig för varje myndighet i kommunen. 

Kommundirektör eller VD är arkivansvarig inom sitt område om de inte 

utser någon annan. Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som svarar 

för det praktiska arbetet med arkivet inom respektive myndighet. 

Myndigheternas ansvarsområden:  

 Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som 

garanterar informationens beständighet.  

 Besluta om gallring när det gäller information som uppkommer i de 

verksamheter som myndigheten har ansvar för enligt sitt reglemente. 

Beslut fattas efter samråd med Sydarkivera.  

 Se till att det finns personal som har till uppgift att sköta det löpande 

arbetet med informationsförvaltning, planering av dokumenthantering 

och informationsredovisning (arkivombud).  
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 Delta i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner. 

 Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till 

Sydarkivera (elektroniska arkiv) och den lokala arkivmyndigheten 

(pappersarkiv).  

 Beakta konsekvenserna för sin hantering av allmänna handlingar när 

organisation eller arbetssätt ändras samt i samband med byte av lokaler 

eller vid införande av nya informationssystem. Samråd bör ske med 

Sydarkivera.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att 

överföra verksamhet till enskilt organ.  

 Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten beslutar om 

gallring och antar informationshanteringsplan. 

§ 8 Informationshanteringsplan 
Hantering av information ska styras och planeras för att myndighetens 

informationshantering ska kunna fungera på ett lagligt och korrekt sätt.  

För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för 

bevarande i samråd med Sydarkivera. 

Varje myndighet ska upprätta en förteckning över allmänna handlingar med 

hanteringsanvisningar och beslut om gallring. Denna förteckning benämns 

informationshanteringsplan. 

Planen ska hållas aktuell och ska ses över i samarbete med Sydarkivera 

minst en gång per mandatperiod och utöver det snarast uppdateras om det 

finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen. 

Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos 

myndigheten och innehålla uppgifter om hur dessa ska hanteras ur 

arkivsynpunkt. Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med 

Sydarkivera. 

§ 9 Arkivbeskrivning 
Varje myndighet ska beskriva sin informationshantering i en arkiv-

beskrivning. 

Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information 

och hur den hanteras samt vara utformad enligt arkivmyndighetens 

anvisningar. 

§ 10 Arkivförteckning 

Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av den 

lokala arkivmyndighetens arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till 

Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning. 

Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökmedel i 

arkivet och som instrument för kontroll av arkivet.  

Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna 

kontrollera om information saknas.  

Om informationshanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer 

som meddelas från Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning 
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upprättas hos myndigheterna eftersom planen då fungerar som systematisk 

förteckning över de arkiv som förvaras hos myndigheterna. 

§ 11 Förvalta information  
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, 

beskriva, redovisa, avgränsa och skydda informationen.  

Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten 

förvarar. Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas 

så att en hållbar fysisk och logisk struktur finns kvar.  

Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och 

Sydarkiveras riktlinjer. Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i 

samråd med Sydarkivera. 

§ 12 Gallra och rensa 
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring 

ska verkställas av ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska 

gallras utan dröjsmål ska förstöras. Handlingar som innehåller uppgifter som 

omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant sätt så att otillbörlig 

åtkomst förhindras. Det gäller även databärare där sådana uppgifter raderats.  

Hantering av handlingar i samband med omstrukturering av information 

räknas som gallring om detta medför: 

 Informationsförlust. 

 Förlust av möjliga sammanställningar. 

 Förlust av sökmöjligheter. 

 Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet. 

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter 

beslut av myndigheten eller den lokala arkivmyndigheten. 

All gallring ska redovisas i informationshanteringsplanen eller i särskilda 

gallringsbeslut som tas fram i samråd med Sydarkivera. 

Den lokala arkivmyndigheten har rätt att föreskriva undantag från gallring i 

myndigheternas arkiv, så länge det inte strider mot bestämmelser i lag. 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat 

sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i 

samband med att handlingar omhändertas för arkivering. 

§ 13 Överlämna arkiv till annan myndighet 

Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och 

verksamheten överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk 

person som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen, kan 

arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verk-

samheten. Myndigheten bör samråda med Sydarkivera. Om verksamheten 

uppdelas på flera myndigheter beslutar Sydarkivera efter förslag av berörda 

myndigheter hur arkivet ska hanteras. 
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§ 14 Överlämna handlingar till arkivmyndighet 

Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör 

överlämnas till arkivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal 

arkivmyndighet och/eller Sydarkivera får ske först sedan skriftlig överens-

kommelse om leverans upprättats mellan parterna. 

Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan 

kommunal myndighet eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet 

överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera senast 3 månader 

efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda myndigheter 

ska vid dessa tillfällen samråda med Sydarkivera.  

När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan 

myndighet enligt detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet till 

mottagaren.  

Om utrymmet i kommunarkivet så medger får den lokala arkivmyndigheten 

ta emot arkiv med lokalhistoriskt intresse från enskilda. Mottagandet ska 

dokumenteras med ett särskilt mottagningskvitto. För arkiv som tas emot av 

kommunarkivet ansvarar den lokala arkivmyndigheten. Gallring av och 

åtkomst till handlingarna beslutas av den lokala arkivmyndigheten, när så är 

möjligt i samråd med den enskilda fysiska eller juridiska person som 

överlämnat arkivet. 

Den lokala arkivmyndigheten får också besluta att upplåta plats för 

deponering av enskilda arkiv och äger då rätt att besluta om särskild avgift 

för arkiv som deponeras.   

§ 15 Utlåning 

En myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga 

myndigheter för tjänsteändamål. Utlåning får endast ske i undantagsfall. 

Utlåning ska vara tidsbegränsad och ska ske enligt tryckfrihetsförordningens 

och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av original-

handlingar ska i möjligaste mån begränsas. 

Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under 

lånetiden hanteras varsamt samt tillse att arkivhandlingarna efter det att 

lånetiden löpt ut återlämnas. 
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§ 179 Dnr KS 2019/000423  

Eketorps borg - Utvärdering 

Sammanfattning av ärendet 

Utvärdering av verksamheten på Eketorps borg och förslag till fortsatt 

hantering. 

Stefan Ahlgren, borgchef, informerar om ärendet.  

Beslutsunderlag 

Nyttjanderättsavtal, daterat den 20 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 augusti 2019. 

Kommunstyrelsens § 216/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

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

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

tillägg i tredje beslutspunkten, Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en 

utvecklingsplan för borgen tillsammans med Statens fastighetsverk "som ska 

redovisas tillbaka till kommunstyrelsen senast september 2020".  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.  

Beslutsgång 

Vidare hör ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Henrik 

Yngvessons med fleras tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mörbylånga kommun ska ansvara för driften av Eketorps borg under 

ytterligare en period. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta för att hitta möjliga externa 

finansiärer för att utveckla borgen. 
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3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utvecklingsplan för borgen 

tillsammans med Statens fastighetsverk som ska redovisas tillbaka till 

kommunstyrelsen senast september 2020.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och fritid, Eleonor Rosenqvist 

Stefan Ahlgren, borgchef 

Ekonomi  

 

 

Ajournering 

Klockan 15.00-15.20 
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§ 180   

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 Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - Inför 

intraprenad i Mörbylånga kommun (Dnr KS 2019/000441).   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.   

_____ 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-23  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr KS 2019/000040  

Svar på Motion av Eric Dicksson (KD) - Minska 
fikakostnaderna för kommunala styrelsemöten och 
nämndsmöten 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kostnaderna för fika under styrelsemöten och 

nämndsmöten ses över i syfte att kraftigt minska kostnaderna.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 januari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering daterad den 

5 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 augusti 2019. 

Kommunstyrelsens § 217/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras, genom att kommunfullmäktige uppmanar nämnderna 

att se över sina kostnader för fika i samband med sina sammanträden.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eric Dicksson 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Valnämnden 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-23  
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§ 182 Dnr KS 2019/000121  

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

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att införa Studion på samtliga 

skolor i Mörbylånga kommun. Förslagsställaren önskar att förvaltningen 

skapar förutsättningar för detta i samband med utbyggnad av lokaler på 

Glömminge, Torslunda och Gårdby skolor.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering daterad den 

25 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 juli 2019. 

Utbildningsnämndens  § 62/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 218/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

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

Agneta Stjärnlöf (M) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Agneta 

Stjärnlöfs yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst för Agneta Stjärnlöfs yrkande.  

Omröstningsresultat 

26 Ja-röster och 19 Nej-röster.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(22) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-23  
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Reservation 

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

Hans-Ove Görtz (M), Günter Ruchatz (M), Agneta Stjärnlöf (M), Pär 

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

(M), Thomas Danielsson (M), Sebastian Hallén (L), Jeanette Lindh (KD) 

och Nina Åkesson Nylander (KD), Jessica Hellman (SD), Curt Ekvall (SD), 

Claus Zaar (SD), Eric Rosenlund (SD), Olof Nilsson (-) och Per-Gunnar 

Olsson (-) till förmån för Agneta Stjärnlöfs yrkande.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Agneta Stjärnlöf 

Håkan Lindqvist, ordförande utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktige 
 

VOTERINGSLISTA 
  Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
  Paragraf 

§ 182 

 
 

   
Votering nr 

1 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S) Veronika Hildingsson (S) X   

Jerker Nilsson (S)  X   

Elisabeth Fransén (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) Annika Olsson (C) X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Erik Cardfelt (V) X   

Anders Wassbäck (V)  X   

     



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Paragraf     Votering nr  

182         1 
Sida 

2(2) 
 

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Elisabeth Schröder (-) Hans-Ove Görtz (M)  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)  Jeanette Lindh (KD)  X  

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Eva Traore Dahlberg (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  

     

     

  26 19  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(22) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-23  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 183 Dnr KS 2019/000424  

Revidering av resursfördelningsmodell Utbildning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Utbildning har sedan budget 2017 en modell för 

resursfördelning för att säkerställa en likvärdig skola i hela kommunen. 

Modellen utvärderas varje år och vid behov behöver modellen revideras. 

David Idermark, skolchef, föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Revidering resursfördelningsmodell för verksamhetsområde Utbildning 

2020, daterad den 26 mars 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, daterad den 1 april 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2019. 

Utbildningsnämndens § 44/2019, ärendet bordlagt. 

Utbildningsnämndens § 63/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 219/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S), med instämmande av Kristina Sjöström (S), 

Anna-Kajsa Arnesson (C) och Anders Wassbäck (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Henrik Yngvesson (M), med instämmande av Agneta Stjärnlöf (M), Günter 

Ruchatz (M), Carl Dahlin (M), Liv Stjärnlöf (M), Sebastian Hallén (L), Nina 

Åkesson-Nylander (KD), Jessica Hellman (SD), Olof Nilsson (-) och Eva 

Traore-Dahlberg (MP), yrkar  

"I ärendet om revidering av resursfördelningen Utbildning 2020 har vi vid ett 

flertal tillfällen poängterat att vi saknar underlag för att den justering vi 

gjorde för några år sedan har gett avsedd effekt och att dessa pengar 

verkligen kommer eleverna till del, till exempel i form av stärkt 

undervisningsstöd. En justering får inte vara en pur budgetförstärkning till 

vissa skolor och att detta görs på bekostnad av andra.  

Vi yrkar på återremiss med motiveringen: - att ärendet kompletteras med en 

grundlig utredning av hur fördelningen av medlen kommit skolor och 

förskolor till del som lett till avsedd effekt i stärkt undervisningsstöd och 

höjda meritvärden".  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(22) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-09-23  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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  

24 Ja-röster och 21 Nej-röster. 

Då mer än en tredjedel av ledamöterna röstar på återremiss återremitteras 

ärendet (Kommunallagen 5 kap. 50 §).    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras för att kompletteras med en grundlig utredning av 

hur fördelningen av medlen kommit skolor och förskolor till del som lett 

till avsedd effekt i stärkt undervisningsstöd och höjda meritvärden.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Utbildningsnämnden  

David Idermark, skolchef 
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Kommunfullmäktige 
 

VOTERINGSLISTA 
  Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
  Paragraf 

§ 183 

 
 

   
Votering nr 

1 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S) Veronika Hildingsson (S) X   

Jerker Nilsson (S)  X   

Elisabeth Fransén (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) Annika Olsson (C) X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Erik Cardfelt (V) X   

Anders Wassbäck (V)  X   

     



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
Paragraf     Votering nr  

183         1 
Sida 

2(2) 
 

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Elisabeth Schröder (-) Hans-Ove Görtz (M)  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)  Jeanette Lindh (KD)  X  

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Eva Traore Dahlberg (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  

     

     

  24 21  
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