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§ 35   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fredrik Jämtin och Göran Backrot utses att justera dagens protokoll 

torsdagen den 24 mars 2016, klockan 11.00 på kommunkontoret.  

_____ 
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§ 36   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med tillägg av två extra frågor under 

punkten Interpellationer och frågor.  

_____ 
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§ 37   

Godkännande av kungörelse 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla, hemsidan och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Finns inget att erinra mot sättet för sammanträdets kungörande varför 

kungörelsen godkänns.  

_____ 
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§ 38 Dnr 2016/000112 105 

Meddelanden och information  

Information  

Monica Högberg, kommunchef informerade om verksamhetsstöd. I 

verksamhetsstöd ingår ekonomi, personal och löner, kommunkansliet, samt i 

samverkan med Borgholms kommun IT-service. Den huvudsakliga 

uppgiften är att lämna kvalificerat stöd och service till kommunledningen, 

den politiska organisationen och till övriga kommunala verksamheter.  

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 9 mars 2016. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 26 april 2016. 

_____ 
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§ 39 Dnr 2015/000540 009 

Svar på Medborgarförslag - Kommuninvånare i stället 
för kund eller medborgare 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår Per-Ola Nilsson att kommunen använder ordet 

kommuninvånare istället för medborgare i sin kommunikation med 

allmänheten.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommen den 9 november 2015. 

Kommunfullmäktiges § 208 den 21 december 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016. 

Kommunstyrelsens § 55/2016 med förslag till beslut.  

Svar på inbjudan, daterat den 20 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det inte går att peka 

ut ett särskilt tilltalsord som i alla sammanhang ska användas när 

kommunen kommunicerar med andra.  

2. Kommunen och dess anställda ska alltid sträva efter att använda de ord 

som passar bäst i det aktuella sammanhanget när man adresserar sitt 

budskap.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Per-Ola Nilsson, Kvigerälla 114, 386 95 Glömminge 

Ledningsgruppen 

Verksamhetsstöd - Kommunkansliet 
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§ 40 Dnr 2016/000035 334 

Svar på Medborgarförslag - Inhägnad rastgård för 
hundar samt flera hundlatriner i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår Agneta Fryxell att det uppförs en lek- och 

rastgård för hundar i Färjestaden samt att flera hundlatriner sätts upp i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat den 11 januari 2016. 

Kommunfullmäktiges § 7 den 26 januari 2016. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016. 

Kommunstyrelsens § 56/2016 med förslag till beslut. 

Svar på inbjudan, daterat den 18 mars 2016. 

Förslag till beslut 

Pia Schröder (-) yrkade avslag på medborgarförslaget med hänvisning till att 

ingen hundgård behövs. 

Nina Åkesson-Nylander (KD) yrkade avslag på medborgarförslaget med 

hänvisning till att en kommun ska ägna sig åt sina kärnverksamheter.  

Carina Adolfsson Elgestam (S) och Inger Bergman (M) yrkade bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att kommunfullmäktige 

beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunens fritids-

samordnare och servicechef kommer att sammankalla till ett möte för att 

se om intresse finns för hundrastgård bland hundägarna i Färjestaden, 

samt att kommunens parkenhet jobbar ständigt med att förbättra och 

utöka placeringen av hundlatriner i de tätbebyggda områdena. Förslag på 

lämpliga placeringar av hundlatriner lämnas till kommunens service-

center eller på kommunens hemsida.  
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Reservation 

Claus Zaar (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Nina Åkesson Nylander (KD) reserverade sig mot beslutet. ”En kommuns 

skyldighet är att driva de kommunala kärnverksamheterna och måste vara 

väldigt konsekvent att inte använda våra medborgares skattepengar till 

övriga önskemål som ligger utanför dessa. Att bygga en inhägnad rastgård 

för hundar samt bistå med hundlatriner ingår definitivt inte i kommunens 

skyldigheter och åtaganden. Med ovanstående förklaring vill jag reservera 

mig mot kommunfullmäktiges beslut att bifalla detta medborgarförslag”. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Agneta Fryxell, Storgatan 30, 386 30 Färjestaden 

Teknisk affärsverksamhet 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Kultur- och näringslivssektorn 
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§ 41 Dnr 783  

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om två interpellationer och tre 

frågor får ställas och finner att de får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) – Vatten-

effektiviteten VAE och vattenkrisen i kommunen från Claus Zaar (SD). 

Henrik Yngvessons svar den 21 mars 2016. 

Interpellation till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Migrationsverkets 

beslut att ej göra någon åldersbestämning av de "ensamkommande flyk-

tingbarnen" innan de erhållit uppehållstillstånd från Eric Rosenlund (SD). 

Henrik Yngvessons svar den 21 mars 2016. 

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) beträffande beslut angå-

ende krisledningsgruppens köp/hyra av modulhus från Eric Rosenlund (SD). 

Henrik Yngvessons svar den 21 mars 2016. 

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) angående kommunens 

bredbandsstrategi och mål för år 2020 med 100 % täckning från Hans 

Sabelström (C). 

Henrik Yngvessons svar den 21 mars 2016. 

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Vilka 

konsekvensbeskrivningar har gjorts angående trafikbuller och trafikintensitet 

vid Storgatan-Telegatan-Brandstationsgatan i Färjestaden från Carina 

Adolfsson Elgestam (S). 

Henrik Yngvessons svar den 21 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationerna och frågorna får ställas. 

2. Interpellationerna och frågorna anses vara besvarade.  

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 20.05-20.35   
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§ 42 Dnr 2016/000168 331 

Anmälan av Medborgarförslag - Scen i hamnen i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag har inkommit om att Mörbylånga kommun skapar en scen i hamnen i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 11 februari 2016. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr 2016/000178 820 

Anmälan av Medborgarförslag - Ett allaktivitetshus bör 
byggas i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Jonathan och Hiromi Ballantyne har inkommit med förslag om att ett 

allaktivitetshus bör byggas i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 15 februari 2016. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jonathan och Hiromi Ballantyne, Skolgatan 19, 386 50 Mörbylånga 

Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr 2016/000179 139 

Anmälan av Medborgarförslag - Skicka ut en enkät till 
alla hushåll i kommunen angående byggande av HVB-
hem för ensamkommande 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Norlin har inkommit med förslag om att Mörbylånga kommun 

skickar ut en enkät till alla hushåll i kommunen angående byggande av 

HVB-hem för ensamkommande.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 15 februari 2016.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Michael Norlin, Nybrovägen 19, 386 34 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 
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§ 45 Dnr 2016/000257 869 

Anmälan av Medborgarförslag - Önskan om en 
kulturpelare på torget i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Pekka Hedin har inkommit med önskan om en kulturpelare på torget i 

Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pekka Hedin, Västerlånggatan 12, 386 50 Mörbylånga 

Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr 2016/000268 311 

Anmälan av Medborgarförslag - Ny väg mellan 
Trollhättevägen och Rönningevägen samt trottoar och 
cykelväg från Esplanaden till Guldfågeln 

Sammanfattning av ärendet 

Erik Sörensen har inkommit med förslag om ny väg mellan Trollhättevägen 

och Rönningevägen samt trottoar och cykelväg från Esplanaden till 

Guldfågeln.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Erik Sörensen, Armkroken 3, 386 80 Mörbylånga 

Kommunstyrelsen 
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§ 47 Dnr 2016/000269 311 

Anmälan av Medborgarförslag - Ny väg till Guldfågeln 

Sammanfattning av ärendet 

Erik Sörensen har inkommit med förslag om ny väg till Guldfågeln.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Erik Sörensen, Armkroken 3, 386 80 Mörbylånga 

Kommunstyrelsen 
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§ 48 Dnr 2016/000271 343 

Anmälan av Medborgarförslag - Alternativ 
vattenförsörjning Warka Water 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag har inkommit om alternativ vattenförsörjning Warka Water, för att 

förse Öland med vatten.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 49 Dnr 2016/000275 480 

Anmälan av Medborgarförslag - Förbjuda cirkusdjur på 
allmän plats i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

John Heyne har inkommit med förslag om att förbjuda cirkusdjur på allmän 

plats i Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 8 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 9 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

John Heyne, Storgatan 35, 386 31 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 
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§ 50   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. En motion har 

remitterats till kommunfullmäktiges presidium för beredning. Tre motioner 

har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. En motion har remitterats 

till miljö- och byggnadsnämnden för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Pia Schröder (-) - Inte bevilja fler bygglov samt stoppa samtliga 

detaljplaner med bostadsbebyggelse med anledning av den akuta 

vattenbristen. 

Motion av Stig Salebäck (S) gällande Gårdby sporthall. 

Motion av Eric Rosenlund (SD) - Utreda hur de kommunala skolorna arbetar 

förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar. 

Motion av Eric Rosenlund (SD) - Riskerna med elektromagnetiska fält 

infogas i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Mörbylånga kommun. 

Motion av Eric Rosenlund (SD) - Tillsättande av en beredning för att skapa 

en integrationsplan för Mörbylånga. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.  

_____ 
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§ 51 Dnr 2015/000113 150 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Att tillsätta en beredning för 
genomförande av medborgardialoger 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna vill att en beredning ska tillsättas för att bereda genomförandet 

av direkta dialoger med nya invånare i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 februari 2015. 

Kommunfullmäktiges § 32 den 24 mars 2015. 

Skrivelse, daterad den 17 december 2015. 

Presidieskrivelse, daterad den 13 januari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016. 

Kommunstyrelsens § 57/2016 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås, med hänvisning till att medborgardialoger av olika slag 

pågår i ganska stor omfattning och de metoder som används är lämpliga 

även för dialog med nyinflyttade. Det finns därför inget skäl att på ett 

särskilt sätt bereda dialoger med just nyinflyttade. I den mån kommunen 

väljer att genomföra sådana dialoger så kan de genomföras utan att en 

särskild beredning har förberett detta. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och genomföra informa-

tioner till nyinflyttade.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 
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§ 52 Dnr 2016/000081 003 

Riktlinjer för klagomålshanteringen i Mörbylånga 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Befintliga riktlinjer för hantering av klagomål och synpunkter inom M-

verksamheten har reviderats och det aktuella förslaget till riktlinjer ska 

omfatta hela den kommunala verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 47 den 21 april 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2015. 

Förslag till riktlinjer för klagomålshanteringen i Mörbylånga kommun, 

daterade den 29 januari 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016. 

Kommunstyrelsens § 58/2016 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Riktlinjerna för klagomålshanteringen i Mörbylånga kommun antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningschefer  

Sektionschefer 

Verksamhetsområdeschefer 

Kultur- och näringslivssektorn 

Servicecenter 
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Inledning 

I kommunen finns två förvaltningar. Kommunstyrelseförvaltningen lyder 

under kommunstyrelsen. Förvaltningen är indelad i fyra sektorer.  

 Mjuka sektorn (M-verksamheten) 

 Kultur- och näringslivssektorn 

 Teknisk affärsverksamhet 

 Verksamhetsstöd 

Miljö- och byggnadsförvaltningen lyder under miljö- och byggnadsnämnden. 

Förvaltningen är indelad i två verksamheter.  

 Miljöverksamhet 

 Plan- och byggverksamhet 

 

 

 

 

Kommunen är både en offentlig myndighet och en tjänsteproducerande 

organisation. För kommunmedborgarna är möjligheten att kunna påverka 

och ha synpunkter på de kommunala verksamheterna, en demokratifråga. 

För de mjuka verksamheterna finns också skyldigheten att arbeta 

formaliserat med en klagomålshantering reglerat i lag och förordningar. 

Därmed har också dessa verksamheter en betydande erfarenhet och de 

aktuella riktlinjerna baseras i huvudsak på tidigare riktlinjer för M-

verksamheten. 

Det är en självklar ambition att de kommunala verksamheterna och de 

tjänster som produceras, ska hålla en hög kvalitet. Detta förutsätter också att 

vår förmåga att rätta till fel och brister är god. 

Att arbeta aktivt med klagomål och synpunkter 

Ett systematiskt kvalitetsarbete tar fasta på förmågan att samla in och 

framförallt använda de synpunkter och klagomål som på olika sätt lämnas 

över verksamheterna. Detta arbete hjälper oss att: 
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 Värna medborgarperspektivet genom att lyssna och återkoppla. 

 Förebygga fel och brister. 

 Kontinuerligt utveckla verksamheten. 

 Identifiera nya eller ej tillgodosedda behov. 

Hur ska vi förstå begreppen? 

Klagomål är ett begrepp som vanligen kopplas till den enskildes möjligheter 

att överklaga ett beslut. Ett formellt klagomål hanteras därmed i en juridisk 

process. I det här sammanhanget ligger fokus istället på vårt förhållningssätt 

och bemötande samt på hur väl vi utför eller producerar våra tjänster. 

De klagomål som avses i dessa riktlinjer innebär att någon uttrycker ett 

missnöje med bemötande, service eller tjänster. Klagomålet, eller 

synpunkten som framförs, ska inte enbart betraktas som en missnöjesyttring 

utan snarare ses som ett uttryck för engagemang och intresse. 

Syftet med klagomålshantering 

Lagstiftarens avsikt med att för vissa verksamheter ställa krav på 

formaliserade rutiner för en klagomålshantering, är främst den att ge 

kommunmedborgarna möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt kunna 

framföra sina synpunkter på det arbete som bedrivs och på det sätt som detta 

sker. 

Det innebär att vi också ska se hanteringen som en demokratifråga. Nya 

vägar för kommunikation och dialog öppnas, vilket ökar 

kommunmedborgarnas möjligheter att kunna känna delaktighet och ha 

inflytande. 

Det ska vara enkelt att framföra en synpunkt eller en uppfattning om vårt 

bemötande, vårt förhållningssätt eller hur vi utför våra tjänster. Viktigt att 

tänka på i detta sammanhang är: 

 Att uppmuntra enskilda att lämna synpunkter. 

 Visa respekt, förståelse och en vilja till att förstå problemet och den 

enskildes upplevelse av detta. 

 Gör alltid en återkoppling till den som lämnat synpunkten eller 

klagomålet. 

Som en följd av ovanstående ska alla anställda i kommunen genom sitt 

bemötande och förhållningssätt, visa en öppenhet för att ta emot och lyssna 

till klagomål, synpunkter och förslag. Många kommunala 

verksamhetslokaler är också platser för olika typer av möten med 

kommunmedborgare och ska därför vara utrustade med relevant material för 

att ta emot och hantera enskildas klagomål eller synpunkter. 

Vårt förhållningssätt när vi tar emot klagomål och synpunkter 

Att framföra ett klagomål kan för den enskilde vara ett stort steg som kan 

föra med sig en känsla av utsatthet. När ett klagomål eller en synpunkt tas 

emot ska detta göras så att: 

 Den enskilde får ett sådant bemötande att hen upplever sig bli 

respekterad och lyssnad på. 
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 Sköt arbetet utan onödiga dröjsmål. 

 Gör det enkelt för den som framför klagomålet eller synpunkten. 

 Se detta som ett lärande och som en del i ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete. 

 Visa att vi har en vilja att rätta till fel och brister. 

Att ta emot klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter kan idag förmedlas på en rad skilda sätt. Vårt sätt 

att hantera dessa frågor måste vara anpassat till de olika 

kommunikationsmöjligheter som finns idag. 

Kommunens webbplats 

Webbplatsen, eller kommunens hemsida är utgångspunkten för vårt arbete 

med att ta emot och hantera klagomål och synpunkter. Här finns en blankett 

avsedd för kommunmedborgarna och som kan användas för synpunkter 

gällande all kommunal verksamhet. Blanketten kan fyllas i direkt på nätet 

eller skrivas ut och fyllas i manuellt. 

Klagomål eller synpunkter som lämnas anonymt, tas förstås också emot men 

om en återkoppling ska kunna ske måste det finnas kontaktuppgifter. 

Generell arbetsgång när vi tar emot klagomål och synpunkter 

 Mottagaren vidarebefordrar uppgifterna till närmaste chef om frågan 

inte kan hanteras omedelbart och direkt på plats. Chefen för den 

verksamhet där ärendet hör hemma ska alltid underrättas om att vi 

tagit emot ett klagomål eller en synpunkt. Även om frågan kan 

åtgärdas under samtalet eller mötet är dokumentationen viktig. 

 Chefen eller annan ansvarig tjänsteman utreder klagomålet och 

beslutar också om hur och på vilket sätt detta ska åtgärdas. 

Sektionscheferna informeras i förekommande fall efter en bedömning 

om frågans betydelse. 

 Då utredningen är slutförd sker en återkoppling till den som lämnat 

klagomålet. Detta ska i normalfallet ske muntligt eller skriftligt inom 

två arbetsveckor. Informera annars den klagande om anledningen till 

att längre tid behövs. 

 Chefen gör en kort beskrivning av klagomålet samt över vilka 

åtgärder som vidtagits. Dessa uppgifter samlas centralt inom 

förvaltningarna. Sektionscheferna ansvarar för hur redovisning ska 

ske till utskott och nämnder. 

 Offentligheten och möjligheten till insyn är viktig. Oavsett om ett 

klagomål eller en synpunkt på papper eller via mail, tas emot på 

telefon och nedtecknas på blanketten, är det en inkommen handling 

som också ska registreras. 

Klagomål som tas emot i telefonsamtal 

 Om ett klagomål eller en synpunkt framförs i ett telefonsamtal, är det 

viktigt att alla medarbetare kan dokumentera (har tillgång till 

blanketten), kan hantera ärendet (har kännedom om dessa riktlinjer). 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2016-01-29 
 

 
Sida 

5(6) 
 

 

Synpunkterna dokumenteras och den som ringer informeras om hur 

vi kommer att arbeta vidare med ärendet. En återkoppling ska alltid 

ske inom två arbetsveckor. 

Skriftligt framförda klagomål 

 Den blankett som finns på hemsidan under knappen ”Påverka”, 

innehåller också en länk till en kommunmail. Det går också bra att 

använda den för att lämna synpunkter.  

 Om en enskild tjänsteman är mottagare av ett klagomål ska detta 

registreras och lämnas till berörd chef om inte ärendet kan åtgärdas 

direkt. Chefen kontaktar annars den enskilde och utreder ärendet 

enligt tidigare beskriven rutin. 

Klagomål och synpunkter som framförs under samtal eller möte 

 Om ett klagomål framförs under samtal ska berörd personal 

dokumentera klagomålet och lämna vidare till chef för handläggning. 

Beredningen av ärendet följer i övrigt samma rutin som beskrivits 

ovan. 

Formella myndighetsärenden som inte gäller överklagande av 
beslut 

Flera olika tillsynsmyndigheter följer kommunens arbete på olika områden. 

Tillsynen kan innebära att myndigheten följer upp ett klagomål från en 

enskild. Myndigheten begär sedan yttrande, klarläggande eller åtgärder från 

kommunen. En sådan begäran riktas vanligen till kommunstyrelsen och 

förutsätter att yttrandet antas politiskt innan det kan expedieras. Denna typ 

av ärenden ingår också i den övergripande uppföljningen av klagomål även 

om beredningen inte sker enligt dessa riktlinjer. 

Vi tar alla klagomål på allvar 

I Mörbylånga kommun tar vi förslag, synpunkter och klagomål från 

medborgarna på allvar. Vi ser dessa som möjligheter att förbättra och 

utveckla verksamheterna. 

Kommunmedborgarna har all rätt att uttrycka sina åsikter om de tjänster och 

den service vi utför för deras räkning. Den enskilde har alltid rätt till att få ett 

bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på. 

Ett klagomål ger oss möjlighet att ta itu med problem eller missförstånd som 

har uppstått, att föra en dialog, ställa till rätta och till lärande och utveckling. 

Klagomålshanteringen ska bidra till att vi producerar med hög kvalitet och 

blir ännu bättre på det vi har att göra. 

Vi vill lösa problem där de uppstår 

Det primära målet är ansvariga i samråd med den enskilde kan hantera 

problemet direkt och på plats. Om detta inte är möjligt ska det vara tydligt 

hur arbetet då ska bedrivas. 

Vanligen går det att reda ut enkla fel eller missförstånd genast. Vi kan 

förklara vad det är som kan ha blivit fel eller varför ett visst beslut har 

fattats. Vi är inte rädda för att be om ursäkt om vi har varit otydliga eller har 

handlat fel. 
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Klagomålen ska fångas upp så nära den enskilde som möjligt. En anledning 

till att klagomål inte framförs alls kan vara att det är förknippat med en 

upplevelse av maktlöshet eller utsatthet. Människor kan också känna rädsla 

för att bli lidande om klagomål framförs. Det måste därför finnas möjlighet 

att vända sig till någon annan än närmast berörd personal. 

Vi hanterar klagomål utan dröjsmål 

För de allra flesta är det viktigt att få en snabb respons på sitt klagomål. Att 

alltid svara är ett sätt att visa engagemang. Inom två veckor ska den som har 

klagat få svar från kommunen. Vid ett mer omfattande ärende ska den som 

klagat hållas underrättad om ärendets utveckling. 

Vi har tydliga rutiner 

Alla som arbetar i kommunen ska känna till riktlinjerna för 

klagomålshantering. Den enskilde kan framföra klagomål personligen i ett 

samtal, via telefon eller skriftligt. 

Vi åtgärdar, förbättrar och ställer till rätta 

Vi ser riktlinjerna för en fungerande klagomålshantering som ett verktyg i 

kvalitetsarbetet. Genom klagomålshanteringen får vi tillgång till viktig 

information och kan åtgärda de problem eller misshälligheter som har gett 

upphov till klagomålet. En samlad kunskap om klagomål och synpunkter ger 

förtroendevalda och ledning viktig information om hur kommunens tjänster 

och service uppfattas. 
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§ 53 Dnr 2015/000592 860 

Beredningen för kulturstrategi - Slutbetänkande 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen för Kulturstrategi har tagit fram ett förslag till kulturstrategi för 

Mörbylånga kommun 2016 – 2025. Strategidokumentet stöds av bered-

ningens samlade synpunkter så som de uttrycks i betänkandet. Förvaltningen 

har fått i uppdrag att yttra sig över strategidokumentet inför kommunstyrel-

sens beredning.  

Beslutsunderlag 

Slutbetänkande daterat den 27 november 2015. 

Förslag till kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016 – 2025. 

Referenslista. 

Yttrande daterat den 9 februari 2016. 

Tjänsteskrivelse daterat den 9 februari 2016. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 17 februari 2016. 

Kommunstyrelsens § 59/2016 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut 

Monika Löfvin-Rosén (C) yrkade att världsarvscenter ska finnas inom eller i 

nära anslutning till Världsarvet. 

Henrik Yngvesson (M) och Gun Karlesand (M) yrkade bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställde förslagen om placering av informationscenter mot 

varandra och fann att kommunfullmäktige beslutat enligt Monika Löfvin-

Rosèns förslag.  

Därefter ställde ordföranden kommunstyrelsens kompletteringsförslag två 

och tre, bifall eller avslag, och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla 

kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller beredningens förslag till beslut med 

följande kompletteringar. 
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- Världsarvscenter ska finnas inom eller i nära anslutning till 

Världsarvet. 

- Kulturstrategins förstasida kompletteras med dokumentkopplingar till 

gällande Biblioteksplan, Skolkulturplan, regionala skolkulturplanen 

Relevant samt Kulturplan Kalmar län. 

- I kulturstrategin ska det framgå att det är Mörbylånga kommun och 

inte orten Mörbylånga i rubriken Kulturlivet i Mörbylånga, på sidan 

fyra.  

_____ 
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Inledning 

Beredningens förslag till kulturstrategi baseras på slutsatser av dialogen med 

kulturutövare och företrädare för olika institutioner. Flertalet diskussioner 

har förts med andra förtroendevalda samt med kommunala tjänstemän inom 

verksamhetsområdet. Härutöver har en rad policydokument, handlingsplaner 

och andra texter rörande kulturområdet studerats, även då sådana från andra 

kommuner och regioner.  

Uppdraget är att ta fram ett förslag till kulturstrategi med en varaktighet fram 

till 2025. Varje fullmäktige äger dock rätten till att forma sina egna visioner 

och mål. Detta är skälet till att det av förstasidan framgår att kulturstrategins 

aktualitet ska prövas under inledningen av den nya mandatperioden. Det kan 

då heller inte uteslutas att strategins varaktighet i tid kan komma att 

förändras. 

Utgångspunkter 

Mörbylånga ska bli en ledande kulturkommun. Det är en ambitiös satsning 

värd all respekt då den bejakar de kulturella och kreativa näringarnas 

betydelse för en god tillväxt och kulturens generella betydelse för män-

niskors hälsa. Samtidigt läggs ribban på en mycket hög nivå. Satsningen på 

kulturen är ändå glädjande och en inspirerande utmaning för alla som ska 

medverka till att göra visionen till verklighet. Det är egentligen inte särskilt 

förvånande att vi har just den ambitionen då det i kommunen redan finns 

betydande institutioner, traditioner och kulturella värden. Vi är utan tvekan 

på många sätt attraktiva och framstående i kraft av det vi faktiskt har att 

erbjuda när vi talar om kulturarv, kultur och natur. Det vi behöver göra är att 

bygga en stadig plattform och värna om möjligheter till dialog, samverkan 

och nätverksbyggande inom och utom kommunen. 

Mörbylånga kommun har alla förutsättningar för en fortsatt tillväxt och för 

att vara ett av många olika skäl, attraktivt besöksmål. Självklart finns det 

problem att lösa, hinder i vägen, som kommer att kosta kraft och resurser. 

För att bli det vi önskar att vara krävs särskilt dialog, enighet, förmåga till 

helhetsperspektiv och samverkan på bred front. 

Att bli en ledande kulturkommun innebär i beredningens tolkning att kultur-

området ska utvecklas med ett helhetsperspektiv på kulturens roll för sam-

hällsutveckling och för individen oavsett kön, ålder etnisk bakgrund eller 

religiös tillhörighet. Den värdegrund som är uttryckt i kommunen ska utgöra 

en utgångspunkt och arbetet ska bedrivas i samverkan med kulturområdets 

olika aktörer.  

Det finns även kända och omvittnade förbättringsmöjligheter som rör sam-

hällets funktion i stort, vanligen beskrivet under samlingsbeteckningen infra-

struktur. Beredningen väljer att inte kommentera VA-frågorna, där det idag 

finns en långsiktig planering för åtgärder och investeringar. Däremot måste 

kommunikationerna utvecklas, både den fysiska i form av vägar och bussför-

bindelser, det senare främst då i södra och östra kommundelarna, men också 

de digitala kommunikationsmöjligheterna. Att utveckla de grundläggande 

samhällsfunktionerna är ytterst en fråga om delaktighet, jämställdhet och 

tillgänglighet. 

I Mörbylånga kommuns vision ingår att kommunikationerna är välutveck-

lade i hela kommunen år 2025. Kommunikationerna ska tillgodose behovet 
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för alla grupper och den digitala infrastrukturen ska utvecklas. De syn-

punkter och reaktioner beredningen fått del av, visar tydligt att så inte är 

fallet idag. Brister i infrastrukturen är ett hot och en svaghet när vi tänker 

fortsatt tillväxt och utveckling, också på kulturens område. Förbättringar av 

infrastrukturen är en förutsättning för våra möjligheter att bli en ledande 

kulturkommun. 

I figurens mitt nedan, bildas en oval och vertikal skärningspunkt där de tre 

områdena har en gemensam kärna. Detta är också ett gemensamt, möjligt 

utvecklingsområde som kommunen ska fokusera på. Kultur, näringsliv och 

turism har alla sin egen kärna teoretiskt och praktiskt. Dessa kärnor måste 

vårdas och utvecklas av olika aktörer för att kunna driva utveckling. 

Kommunens fokus måste ligga i den gemensamma värdekärnan där insatser 

ger den största effekten. 

 

Kulturstrategin bör också anpassas till mandatperioderna där innevarande 

period är strategins fas ett. Nedan beskrivs ett antal utvecklingsområden och 

mål för perioden. Strategin omfattar också en ännu icke kommenterad fas två 

som tidsmässigt omfattar kommande mandatperiod med en tänkbar förläng-

ning till 2025. Medan fas ett är tänkt för utveckling och uppbyggnad av det 

verksamheten beskriver som en grundläggande nivå, är det under fas två som 

vi på allvar ska visa omvärlden att Mörbylånga är en kommun där kulturens 

olika uttrycksformer och dess olika effekter värderas mycket högt. 

De följande 27 inriktningsmålen och aktiviteterna ska uppfattas som bered-

ningens strategiska slutsatser om de olika beslut som måste fattas och om de 

olika vägval som måste göras för att åstadkomma den önskade utvecklingen. 

Varje punkt är konkretiserad som ett inriktningsmål eller som en mer 

konkret åtgärdsfråga. 

En ledande kulturkommun 

Inriktningsmål: Arbetet inom kommunen ska ha ett tydligare fokus på 

frågor om vad vi vill göra snarare än att först fastna i detalj- och lokalfrågor, 

samt bedrivas med en stor insikt om kulturens viktiga roll för tillväxt. 

 Aktivitet: Inkubatorverksamheten inom kommunen kan utvecklas på 

olika sätt och med olika samverkande partners som till exempel 

Kultur 

Turism Näring 
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Capellagården. Kulturföretagaren är viktig för tillväxten och förvalt-

ningen bör ta ställning till vilka inkubatorer som behövs och i vilka 

sammanhang. 

 Aktivitet: På vilket sätt vill vi marknadsföra kulturen i Mörbylånga 

kommun? Vad är det vi vill uppnå? Det är viktigt att skapa en större och 

mera samlad tydlighet som ska säkerställa att vi kommunicerar på mot-

tagarnas villkor. Kulturrådet har i sin rådgivande roll, en stor betydelse 

också i diskussioner om marknadsföring och paketering. Den blivande 

turismorganisationen är navet för marknadsföringsåtgärder. All form av 

paketering utgår från att kultur, näring och turism stödjer varandra och 

tillsammans skapar mervärde. 

 Aktivitet: Vid all nybyggnad och ombyggnad som initieras inom 

kommunkoncernen, ska minst 1 % av totalkostnaden avsättas för 

konstnärlig utsmyckning. Den anlitade konstnären ska beredas möjlighet 

att delta i projekteringsarbetet redan från start.  

Kulturlivet i Mörbylånga kommun 

Inriktningsmål: Vår kulturskola byggs i samverkan med Ölands Folkhög-

skola till ett starkt redskap i den kulturella infrastrukturen. 

 Aktivitet: Kulturskolans huvudmannaskap och organisatoriska placering 

övervägs. Kulturskolan är ett viktigt redskap när förvaltningen ska verk-

ställa de kulturpolitiska målen. 

 Aktivitet: Kulturskolans ledning får i uppdrag att återkomma med 

förslag på breddning och på hur ett utvecklat samarbete med Ölands 

Folkhögskola kan utformas. 

 Aktivitet: Utveckla och marknadsför en sommarakademi med ett brett 

utbud av kurser som huvudsakligen inriktas mot nya media, som film, 

dataspel, musikvideos med mera Sommarakademin har i första hand 

fokus på barn och unga och i förlängningen också på deras familjer. 

 Aktivitet: Kultur- och näringslivssektionen bör se över och utvärdera de 

olika ekonomiska stödformer som är tillgängliga för kulturföreningar och 

enskilda kulturarbetare. 

Hur finansieras kultur? 

Inriktningsmål: Vill vi vara en framstående kulturkommun så kommer det 

också för tiden fram till 2025 att kosta betydande summor. Det är viktigt att 

beakta att investeringar inom kultur- och fritidssektorn tenderar att resultera i 

höjda driftkostnader som därmed i hög grad påverkar driftbudgeten. Sats-

ningen på kultur bör oavsett räknesättet, vara i paritet med, eller något högre 

än genomsnittet i länet. Vi måste räkna med att budgeten för den allmänna 

kulturverksamheten gradvis kan behöva ökas till upp emot 20 % av 

sektionens totala budget. En betydande men sannolikt inte orimlig ökning för 

att skapa utrymme både för de satsningar som behövs på sikt och för den 

relativa handlingsfrihet som verksamheten måste få ha. 

Världsarvet 

Inriktningsmål: Mörbylånga kommun anammar Regionförbundets politiska 

vision och tar i tillsammans med Borgholms kommun ett särskilt ansvar för 
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kulturområdet kulturarv. Genom bland annat väldsarvet, har Öland särskilt 

gynnsamma förutsättningar för att skapa en kulturarvsprofilering i vid 

bemärkelse inom regionen. 

Kultur och hållbar utveckling 

Inriktningsmål: Kulturrådet bör ha en dialog med både befolkningen och 

kulturutövarna för att därefter kunna påverka kulturpolitiken. 

 Aktivitet: Förvaltningen utreder möjligheten att utnyttja hembygds- och 

bygdegårdar som ”stationer” för en mindre bokbuss. 

 Aktivitet: Bildningsförbundens roll som aktiv samarbetspartner till 

kommunen ska utvecklas och stärkas. 

 Aktivitet: Det ekonomiska stödet till bildningsförbunden anpassas till de 

gemensamma mål som formuleras. 

Kommunal infrastruktur 

Inriktningsmål: Kommunstyrelsen bör i samband med sina ordinarie 

sammanträden, formellt värdera och ta ställning till KLT:s sätt att utföra sitt 

uppdrag i förhållande till kommunens ansvar för invånarnas faktiska behov. 

 Aktivitet: Kommunstyrelsen/kommunchefen bör överväga behovet av 

ett tydligt samordningsansvar för infrastrukturfrågor inom förvalt-

ningarna. 

Kulturell infrastruktur 

Inriktningsmål: Kommunens roll är att vara kulturens stöd och verka för att 

kulturen är fysiskt tillgänglig för alla. Arbetet ska i likhet med vad som sägs 

i verksamhetens ”Handlingsplan för kulturutveckling”, i första hand ta sikte 

på att uppnå en grundläggande nivå för vad varje kommun bör kunna erbjuda 

sina invånare. 

 Aktivitet: Kommunen bör ha två stationära mötesplatser för kultur. Från 

dessa mötesplatser ska utvecklingen inom kulturområdet stödjas och 

samordnas söder ut och på östra sidan. 

 Aktivitet: Kommunen ska arbeta för att kunna tillhandahålla lämpliga 

lokaler eller verkstäder som kan användas för en inkubatorverksamhet 

anpassad för de kulturella och kreativa näringarna. 

 Aktivitet: Kommunen bör i samverkan med Capellagården och andra 

intressenter undersöka möjligheten att skapa en ”artist in residence” 

verksamhet under sommarmånaderna. 

 Aktivitet: Kommunen har generellt en uppgift i att kunna tillhandahålla 

lämpliga lokaler för olika former av kulturaktiviteter. I sammanhanget 

kan det ekonomiska stödet till lokalägande föreningar användas för ett 

ökat samutnyttjande. 

Kultur och besöksnäring 

Inriktningsmål: Kulturen och besöksnäringen går ofta hand i hand och är av 

stor betydelse för varandra. Med stöd av Ölands Folkhögskola arbetar kultur- 

och näringslivssektionen tillsammans med den nya turismorganisationen. 
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 Aktivitet: Kommunen ska, i formen av idéworkshops, bjuda in fram-

trädande kulturarbetare som i vissa fall redan finns inom kommunen, för 

att tillsammans med intresserad allmänhet, arbeta för att skapa fler år-

ligen återkommande arrangemang inom skilda kulturområden. Hand-

lingsplanens litteraturvecka kan kombineras med denna aktivitet. 

Kulturliv och näringsliv 

Inriktningsmål: Kommunen har en huvuduppgift i att möjliggöra att den 

konstnärliga kärnan i David Throsbys cirkelmodell ovan, kan utvecklas och 

få utrymme. (Se också ovan under ”Kulturell infrastruktur”). 

 Aktivitet: Stöd med lokaler, verkstäder, scener, stipendier och andra 

åtgärder som räknas in i den grundläggande nivån. 

Jämställdhet 

Inriktningsmål: Förvaltningen måste i sitt arbete med jämställdhetsfrågor i 

mycket högre grad tillämpa jämställdhetsintegrering som strategi. 

 Aktivitet: Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt redskap för att med 

säkerhet kunna veta hur aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas av 

flickor, pojkar, män och kvinnor. 

Integration 

Inriktningsmål: Förvaltningen bör överväga och utreda på vilket sätt ett 

samarbete med Ölands Folkhögskola och Bildningsförbunden skulle kunna 

bidra till att skapa en plattform för att ge utrymme för de olika kulturer som 

utrikesfödda för med sig hit. 
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§ 54 Dnr 2015/000940 214 

Detaljplan del av Björnhovda 25:2, hållBARplats 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan inkom den 20 april 2009 från Myresjö Mark och Kärnhem Sydost 

AB om att få påbörja planläggning för markområdet öster om Järnvägsgatan 

i Färjestaden. Ansökan avser det område som omfattats av markanvisning 

och som erbjudits Myresjöhus, Smålandsvillan och Kärnhem för 

exploatering enligt kommunstyrelsens beslut den 14 oktober 2008 § 173.  

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2015 §§ 100 och 101 att godkänna 

avtal där kommunen löser ut Kärnhem Bostadsproduktion AB och Myresjö 

Mark AB ur projektet mot ersättning för upparbetade externa kostnader samt 

en markoption.  

Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjligheten att bygga en större 

kommunal förskola och att utreda förutsättningar för ett nytt bostadsområde i 

sydöstra delen av Färjestaden. Bostadsområdet ska möjliggöra för en stor 

mångfald av boendeformer och verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 18 februari 2016. 

Kommunens utlåtande, upprättad den 22 mars 2016. 

Plankarta, antagandehandling daterad den 22 mars 2016. 

Illustration, antagandehandling daterad den 22 mars 2016. 

Planbeskrivning, antagandehandling daterad den 22 mars 2016. 

Behovsbedömning, antagandehandling daterad den 22 mars 2016. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 27/2016.  

Kommunstyrelsens § 60/2016 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den upprättade kommunens utlåtande II över inkomna synpunkter 

daterat den 22 mars 2016 godkänns som sin egen. 

2. De handlingarna daterade den 22 mars 2016 antas i enlighet med PBL 

(Plan- och bygglagen) 5 kap 29 § (1987:10).  

_____ 
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Expedieras till: 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 55 Dnr 2016/000220 214 

Planprogram för Björnhovda 2:135 med flera 
fastigheter 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planprogrammet är främst att möjliggöra byggande av 

flerbostadshus, för att verka för ett varierande boende i Färjestaden. Syftet är 

även att bereda för verksamheter, skola och enbostadshus. Vidare är syftet 

att skapa en sammanhängande grönstruktur i form av ett grönt stråk i 

kombination med en öppen dagvattenhantering. Områdets karaktäristiska 

jordbrukslandskap ska vara närvarande även i den nya bebyggelsen. 

Planprogrammet ska även verka för en god framkomlighet för fordonstrafik, 

cykeltrafik samt gående.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2016. 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 4 februari 2016. 

Programkarta, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 mars 2016. 

Illustrationskarta, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 mars 2016. 

Beskrivning, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 22 mars 2016. 

Checklista miljöbedömning, upprättad den 17 juni 2015, reviderad den 

22 mars 2016. 

Checklista sociala konsekvenser, upprättad den 17 juni 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 29/2016.  

Kommunstyrelsens § 61/2016 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den upprättade samrådsredogörelse över inkomna synpunkter daterad 

den 22 mars 2016 godkänns som sin egen. 

2. Planprogram upprättat den 17 juni 2015 samt reviderat den 22 mars 2016 

godkänns. 

3. Programhandlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen utgöra 

underlag för detaljplan inom programområde.  

_____ 
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Expedieras till: 

Plan- och byggverksamheten 
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§ 56 Dnr 2016/000286 104 

Anders Wassbäck (V) - Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 9 mars 2016.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ledamot för 

Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar, 391 86 Kalmar 

Anders Wassbäck 
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§ 57 Dnr 2016/000287 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Bostads AB efter Anders 
Wassbäck (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Sten Olof Söderlund som ersättare i Mörbylånga Bostads AB.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sten Olof Söderlund, Nedra Ålebäck 401 Z, 386 92 Färjestaden 

Mörbylånga Bostads AB 

Hemsidan 

Walda 
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§ 58 Dnr 2016/000288 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Fastighets AB efter 
Anders Wassbäck (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Sten Olof Söderlund som ersättare i Mörbylånga Fastighets AB.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sten Olof Söderlund, Nedra Ålebäck 401 Z, 386 92 Färjestaden 

Mörbylånga Fastighets AB 

Hemsidan 

Walda 
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§ 59 Dnr 2016/000289 102 

Val av ledamot i Valnämnden efter Anders Wassbäck 
(V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Ylva Hammarstedt som ny ledamot i Valnämnden.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ylva Hammarstedt 

Sekreteraren 

Hemsidan 

Walda 

Verksamhetsstöd - Personal 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stensson (M)  X 

Per Fredriksson (M)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Inger Bergman (M)  X 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Jimmy Odenäng (M)  X 

Roger Jonsson (M)  X 

Lena Norlander (M)  X 

Pia Schröder (-)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Monika Löfvin-Rosen (C)  X 

Gerd Åstrand (C) Johan Sigvardsson (C) X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (L)  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Anne Wilks (MP)  X 
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Eva Öberg (MP)  X 

Johan P Hammarstedt (MP)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Carina Adolfsson Elgestam (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S) Henriette Koblanck (S) X 

Bo Blad (S)  X 

Jerker Nilsson (S)  X 

Stig Salebäck (S)  X 

Anneli Eklöf (S) Kurt Arvidsson (S) X 

Bertil Johansson (S)  X 

Fredrik Jämtin (S)  X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Anna Hedh (S) Veronika Hildingsson (S) X 

Roger Hedh (S) Per Elgestam (S) X 

Ella-Britt Andersson (S) Zandra Norén Olsson (S) X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) May-Anita Brevik (V) X 

Anders Wassbäck (V)  X 

Claus Zaar (SD)  X 

Anne Oscarsson (SD)  X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Bertil Eriksson (SD)  X 

Rolf Jönsson (SD)  X 
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Ersättare Närvaro 

Simon Sjöstedt (M) -- 

Thorbjörn Hagström (M) -- 

Mats Edén (M) -- 

Ludvig Hasselbom (M) -- 

Fredrik Gustavsson (M) -- 

Anita Karlberg (M) -- 

Ove Karlesand (M) -- 

Margareta Ingemansson (M) -- 

  
Johan Sigvardsson (C) (X) 

Gunilla Karlsson (C) -- 

Marcus Persson (C) -- 

  
Sebastian Hallén (L) -- 

Maj-Britt Landin (L) -- 

  
Carl-Henrik Gadeberg (KD) -- 

Jeanette Lindh (KD) X 

  
Bo Sjölin (MP) -- 

Nora Eklöv (MP) -- 

  
Henriette Koblank (S) (X) 

Kurt Arvidsson (S) (X) 

Veronika Hildingsson (S) (X) 

Per Elgestam (S) (X) 

Zandra Norén Olsson (S) (X) 

MariAnne Johansson (S) -- 

Per-Allan Sjöman (S) -- 

Seita Riikonen (S) -- 

  
Ylva Bengtsson (V) -- 

May-Anita Brevik (V) (X) 
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Ersättare Närvaro 

Bert Carlsson (SD) X 

Birger Olsson (SD) -- 

Olof Nilsson (SD) -- 

 


	Ärendelista
	§ 35 Val av justerare
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 36 Godkännande av dagordning
	Sammanfattning av ärendet

	§ 37 Godkännande av kungörelse
	Sammanfattning av ärendet
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 38 Meddelanden och information
	Information

	§ 39 Svar på Medborgarförslag - Kommuninvånare i stället för kund eller medborgare
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 40 Svar på Medborgarförslag - Inhägnad rastgård för hundar samt flera hundlatriner i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslutsgång
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservation
	Expedieras till:

	§ 41 Interpellationer och frågor
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ajournering

	§ 42 Anmälan av Medborgarförslag - Scen i hamnen i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 43 Anmälan av Medborgarförslag - Ett allaktivitetshus bör byggas i Mörbylånga
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 44 Anmälan av Medborgarförslag - Skicka ut en enkät till alla hushåll i kommunen angående byggande av HVB-hem för ensamkommande
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 45 Anmälan av Medborgarförslag - Önskan om en kulturpelare på torget i Mörbylånga
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 46 Anmälan av Medborgarförslag - Ny väg mellan Trollhättevägen och Rönningevägen samt trottoar och cykelväg från Esplanaden till Guldfågeln
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 47 Anmälan av Medborgarförslag - Ny väg till Guldfågeln
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 48 Anmälan av Medborgarförslag - Alternativ vattenförsörjning Warka Water
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 49 Anmälan av Medborgarförslag - Förbjuda cirkusdjur på allmän plats i Mörbylånga kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 50 Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 51 Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - Att tillsätta en beredning för genomförande av medborgardialoger
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 52 Riktlinjer för klagomålshanteringen i Mörbylånga kommun
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 53 Beredningen för kulturstrategi - Slutbetänkande
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslutsgång
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 54 Detaljplan del av Björnhovda 25:2, hållBARplats
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 55 Planprogram för Björnhovda 2:135 med flera fastigheter
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 56 Anders Wassbäck (V) - Avsägelse av samtliga politiska uppdrag
	Beslutsunderlag
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 57 Val av ersättare i Mörbylånga Bostads AB efter Anders Wassbäck (V)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 58 Val av ersättare i Mörbylånga Fastighets AB efter Anders Wassbäck (V)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:

	§ 59 Val av ledamot i Valnämnden efter Anders Wassbäck (V)
	Kommunfullmäktiges beslut
	Expedieras till:
	15-592 Kulturstrategi bilaga 1-3.pdf
	Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016–2025
	Inledning
	Utgångspunkter
	En ledande kulturkommun
	Kulturlivet i Mörbylånga kommun
	Hur finansieras kultur?
	Världsarvet
	Kultur och hållbar utveckling
	Kommunal infrastruktur
	Kulturell infrastruktur
	Kultur och besöksnäring
	Kulturliv och näringsliv
	Jämställdhet
	Integration




