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§ 1  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Gun Karlesand (M) och Matilda Wärenfalk (S) utses att justera dagens 

protokoll måndagen den 5 februari 2018, klockan 15.00 på kommun-

kontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 2  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring. 

 Ärende 6, interpellation ställd till Ulrik Brandén (M) utgår till nästa 

kommunfullmäktiges möte. 

 Ärende 10 - Byggnation av högstadium i Färjestaden - Alternativ och 

konsekvenser, utgår.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sekreteraren 
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§ 3  

Godkännande av tillkännagivande 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.  

_____ 
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§ 4 Dnr 2017/000016 105 

Meddelanden och information  

Återrapport Näringslivsstrategin 

Susanne Bredesjö Budge, näringslivsutvecklare, lämnade en återrapport om 

Näringslivsstrategin som kommunfullmäktige beslutade om under våren 

2016. Informerade även om arbetet med strategin samt om genomförda och 

återkommande aktiviteter och processer. 

Nya kommunallagen 

Ulf Gustavsson, kommunsekreterare informerade om vissa förändringar i 

nya kommunallagen som gäller från och med den 1 januari 2018. 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 305-306, 2017 och §§ 1-17, 2018 anmäls. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut §§ 161-176, 2017 anmäls.   

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 17 januari 2018. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 27 februari 2018.  

_____ 
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§ 5  

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om frågan får ställas och finner 

att den får ställas.  

Beslutsunderlag 

Fråga till kommunalrådet Henrik Yngvesson (M) - Nedklassning av vägar på 

södra Öland av Gerd Åstrand (C). 

Henrik Yngvessons (M) svar den 30 januari 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan anses vara besvarad.  

_____ 
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§ 6 Dnr 2018/000039 026 

Anmälan av Medborgarförslag - Höjt friskvårdsbidrag 
för medarbetare i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att friskvårdsbidraget höjs för medarbetare i 

Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 9 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 17 januari 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

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

förslaget inkom till Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Katarina Johansson, Hjalles väg 1, 386 60 Mörbylånga 
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§ 7 Dnr 2018/000166 332 

Anmälan av Medborgarförslag - Belysning på 
lekplatserna i Mörbylånga samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om belysning på lekplatserna i 

Mörbylånga samhälle.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 17 januari 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

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

förslaget inkom till Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Martina Erman, Åkaregatan 2, 386 50 Mörbylånga 
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§ 8  

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Tre motioner har 

remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Pia Schröder (-) - Utarbeta en uppförandekod för förtroendevalda 

politiker i kommunen. Dnr 2018/000171-109 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) om jämställdhet. Dnr 

2018/000199-026 

Motion av Elisabeth Cima-Kvarneke (V) - Stödja äldres banktjänster, digitalt 

i hemmet. Dnr 2018-000215-739   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 9 Dnr 2017/001398 001 

Föredragning och debatt - Beredningen för utvärdering 
och justering av den politiska organisationen - 
Preliminärt betänkande 

Sammanfattning av ärendet 

Beredningen för utvärdering och justering av den politiska organisationen 

har den 10 januari 2018 överlämnat ett preliminärt betänkande till full-

mäktiges presidium. 

Kent Ingvarsson (M), ordförande i beredningen föredrar beredningens arbete 

och det preliminära betänkandet. 

Gunilla Karlsson (C), 1:e vice ordförande i beredningen, och Matilda 

Wärenfalk (S), 2:e vice ordförande i beredningen föredrar ärendet.  

Fullmäktiges ledamöter delades upp i grupper för att diskutera det prelimi-

nära betänkandet. Synpunkterna som framkommit presenterades för 

fullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till fullmäktige om ersättare Gunilla Karlsson (C), 

1:e vice ordförande i beredningen får yttra sig i ärendet och finner att Gunilla 

Karlsson får yttra sig. 

Ajournering  

Klockan 20.10-21.10 

Beslutsunderlag 

Preliminärt betänkande daterat den 4 januari 2018.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ersättare Gunilla Karlsson (C), 1:e vice ordförande i beredningen får 

yttra sig i ärendet. 

2. Framkomna synpunkter lämnas till beredningen för vidare beredning.   

_____ 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(21) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-01-30  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till: 

Beredningen för utvärdering och justering av den politiska organisationen 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(21) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-01-30  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 2017/001306 042 

Kalmarsunds gymnasieförbund - Delårsbokslut 2017 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsunds gymnasieförbund resultat per den 31 augusti 2017 uppgår till 

14 607 tusen kronor.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017 med prognos för 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2017. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 13 december 2017.  

Kommunstyrelsens § 12/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kalmarsunds gymnasieförbunds delårsbokslut den 1 januari – 31 augusti 

2017 med prognos för 2017 godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsunds gymnasieförbund, Box 865, 391 28 Kalmar 

Ekonomi och redovisning 
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§ 11 Dnr 2017/001308 103 

Förslag att lägga ner kommunala föreningsrådet 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit från föreningsrådets förtroendevalda genom Monika 

Löfvin Rosén. Vid möte med de förtroendevalda ledamöterna i förenings-

rådet den 8 november 2017 framför de sin syn på föreningsrådets funktion.  

De anser att kommunen bör lägga ner föreningsrådet i sin nuvarande form 

och istället hitta nya former för att föra en kommunikation med våra olika 

föreningar. Föreningarna som ska mötas i föreningsrådets regi är många och 

med vitt skilda intresseområden och de bör mötas mer utifrån var och ens 

intresseområde. Kultur-och hembygdsföreningarna finns representerade i 

kulturrådet så det handlar främst om att möte idrotts- och naturföreningarna i 

ny form.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 11 november 2017. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2017. 

Kommunstyrelsens § 13/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Monika Löfvin Rosén (C) yrkar på uppdrag till kommunstyrelsen att 

omarbeta reglerna för eldsjälspriset så att priset kan delas ut till föreningar 

eller fler personer som inte är anställda i verksamheten. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller eller avslår kommun-

styrelsens förslag och finner att förslaget bifalls. 

Vidare hör ordföranden om Monika Löfvin Roséns (C) tilläggsyrkande 

bifalls eller avslås och finner att tilläggsyrkandet bifalls.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Med hänvisning till ovan skrivning föreslås att föreningsrådet läggs ner 

från och med 2018 och att framtidens råd, både omfattning och funktion, 

tydliggörs i samband med översyn av den politiska organisationen. 

2. Under 2018 får förvaltningen i uppdrag att arrangera mötesplatser för 

våra olika föreningar mer utifrån de olika nischerna. 
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3. Uppdra till kommunstyrelsen att omarbeta reglerna för eldsjälspriset så 

att priset kan delas ut till föreningar eller fler personer som inte är 

anställda i verksamheten. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Beredningen för utvärdering och justering av den politiska organisationen 

Kommunala föreningsrådet i Mörbylånga kommun  

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli  
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§ 12 Dnr 2017/001378 106 

Medgivande från medlemskommunerna om bildande av 
aktiebolag Moskogen AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige biföll den 16 juni 2015 § 109, en framställan från 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) om bildandet av MOSA AB. 

Avsikten var att det nya bolaget skulle hantera sopsorteringsanläggningen 

MOSA. KSRR informerar nu om att förutsättningarna har förändrats och att 

också Moskogens avfallsanläggning i sin helhet bör ingå i aktiebolaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2015, § 109. 

PM Mosa AB, daterat den 9 oktober 2017. 

Protokollsutdrag från förbundsdirektionens sammanträde den 10 november 

2017, § 25. 

Skrivelse från KSRR, daterad den 17 november 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 december 2017. 

Kommunstyrelsens § 14/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mörbylånga kommun lämnar sitt bifall till att Kalmarsundsregionens 

Renhållare (KSRR), bildar aktiebolaget Moskogen AB.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), Box 822, 391 28 Kalmar 

Teknisk affärsverksamhet 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
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§ 13 Dnr 2017/000517 214 

Del av Matrosen 1 - Detaljplan, angående överprövning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2017, § 98, att anta detaljplan för 

fastigheten del av Matrosen 1. 

Länsstyrelsen har den 6 juli 2017 beslutat att överpröva kommunfull-

mäktiges beslut att anta detaljplan för del av Matrosen 1 i Mörbylånga 

kommun. 

Överprövningen grundade sig på att länsstyrelsen anser att den planerade 

bebyggelsen inom detaljplanen riskerar att bli olämplig med hänsyn till hälsa 

och säkerhet, miljökvalitetsnorm vatten och brister i planens underlag 

avseende dagvattenhanteringen inom planområdet. 

Länsstyrelsen bereder kommunen den 24 november 2017 tillfälle att 

inkomma med yttrande över beslutet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 november 2017. 

Kommunicering från länsstyrelsen daterat den 24 november 2017. 

Antagandehandlingar, från kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2017, 

§ 98.  

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut den 21 december 2017, 

§ 169. 

Kommunstyrelsens § 16/2018 med förslag till beslut.  

Ajournering 

Klockan 22.06-22.19 

Beslutsgång 

Efter diskussion mellan kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 

presidier, samt ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden sammanfattar 

ordföranden förslag till beslut och lägger fram följande beslutsordning. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag om bifall eller avslag och 

finner att kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Vidare ställer ordföranden följande tilläggsbeslut om bifall eller avslag till 

uppdraget som kommunfullmäktige beslutade om den 20 juni 2017, om 

redogörelse över kostnadsbilden för marksanering i hamnen, uppdras till 

kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden att redovisa på 
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kommunfullmäktiges möte den 27 mars 2018 och finner att kommun-

fullmäktige bifaller tilläggsbeslutet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Planbestämmelsen "Byggnads konstruktion ska klara naturligt över-

svämmande vatten upp till 2,8 meter över havsvattennivån i RH2000" 

läggs in på plankartan. 

2. Text avseende dagvattenhanteringen som framgår av kommunens 

granskningsutlåtande daterat den 29 november 2016, sidorna 3-4, skrivs 

in i sin helhet i planbeskrivningen 

3. Uppdra till kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden att på 

kommunfullmäktiges möte den 27 mars 2018 redovisa kostnadsbilden 

för marksanering i hamnen i Mörbylånga.    . 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Sekreteraren 
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§ 14 Dnr 2017/001469 010 

Havsplanering - Beslut om implementering av resultat 
från Kust- och havsplaneringsprojekt in i kommunens 
fortsatta planering 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 har Mörbylånga kommun deltagit i ett så kallat "KOMPIS-

projekt" avseende havsplanering. KOMPIS står för Kommunal planering i 

statlig samverkan. Deltagare har varit Länsstyrelsen och fem av länets 

kommuner, Mörbylånga, Borgholm, Oskarshamn, Västervik och Torsås. 

Det är Havs- och Vattenmyndigheten som skapat ett bidrag avsett att stödja 

kommunernas medverkan i havsplaneringen. Syftet har varit att ge kom-

munerna ett stöd för ökad planering i sina kust- och havsområden liksom att 

stödja mellankommunal samverkan. 

Projektet avslutades den 30 november 2017. Kommunerna har förbundit sig 

att fatta ett inriktningsbeslut om hur resultatet från projektet ska implemen-

teras i kommunens översiktsplanering. Det är också ett villkor för att 

Länsstyrelsen ska godkänna projektet och betala ut projektmedel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2017. 

"Kust- och havsplanering, Slutrapport KOMPIS-projektet" daterad den 

20 november 2017.  

Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut den 21 december 2017, 

§ 167. 

Kommunstyrelsens § 17/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Samverkansprojektet KOMPIS ska utgöra ett underlag för- och inarbetas 

i kommunens kommuntäckande översiktsplan vid nästa revidering och 

utgör då ett stöd för de mellankommunala frågorna. Översiktsplanen 

kommer att aktualitetsprövas under nästa mandatperiod.   

_____ 
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Expedieras till: 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 15 Dnr 2018/000070 104 

Marita Sandberg (KD) - Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Marita Sandberg (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 9 januari 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Kristdemokraterna i kommunfullmäktige från den 1 februari 2018.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar 

Marita Sandberg 

Verksamhetsstöd – Löner 

Förtroendemannaregister  

Sekreteraren 

Hemsidan 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M) Ludvig Hasselbom (M) X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stensson (M) Ove Karlesand (M) X 

Per Fredriksson (-)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Thorbjörn Hagström (M) Lars Paradis (M) X 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Simon Sjöstedt (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)  X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (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 

Henriette Koblanck (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)          §§ 4-15  X 

Bo Blad (S)  X 

Jerker Nilsson (S)  X 

Stig Salebäck (S) Zandra Norén-Olsson (S) X 

Veronika Hildingsson (S)  X 

Bertil Johansson (S)  X 

Fredrik Jämtin (S) Seita Riikonen (S) X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Kurt Arvidsson (S)  X 

Roger Hedh (S) Tommy Eriksson (S) X 

Ella-Britt Andersson (S)  X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X 

Ylva Bengtsson (V) StenOlof Söderlund (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 

Mats Edén (M) -- 

Ludvig Hasselbom (M) (X) 

Fredrik Gustavsson (M) -- 

Anita Karlberg (M) -- 

Ove Karlesand (M) (X) 

Lars Paradis (M) (X) 

Hedy Johansson (M) -- 

  

  
Johan Sigvardsson (C) X 

Gunilla Karlsson (C) X 

Marcus Persson (C) -- 

  
Sebastian Hallén (L) -- 

Maj-Britt Landin (L) -- 

 - 
Jeanette Lindh (KD) -- 

Marita Sandberg (KD) -- 

 -- 
Bo Sjölin (MP) -- 

Liselotte Wetterstrand-Waldenström (MP) -- 

  
Zandra Norén Olsson (S) (X) 

MariAnne Johansson (S) -- 

Per-Allan Sjöman (S) -- 

Seita Riikonen (S) (X) 

Tommy Eriksson (S) (X) 

Syed Arif Zaidi (S) -- 

Anette Danielsson (S) -- 

Lars-Göran Abrahamsson (S) -- 

 -- 
May-Anita Brevik (V) -- 

StenOlof Söderlund (V) (X) 
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Ersättare Närvaro 

Bert Carlsson (SD) -- 

Birger Olsson (SD) -- 

Olof Nilsson (SD) -- 
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