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§ 286   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ella-Britt Andersson (S) och Sebastian Hallén (L) utses att justera dagens 

protokoll onsdagen den 2 januari 2019, klockan 15.00 på 

kommunkontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 287   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring och tillägg.  

Ärende 9, Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner, utgår. 

Tillägg av två extra ärenden  

 Anmälan av medborgarförslag - Bidrag till Ölands Hembygdsförbund. 

 Val av ledamot och ersättare till gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamhet.     

_____ 
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§ 288   

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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§ 289 Dnr 2018/001747 111 

Folkomröstning "Öland - En kommun" 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att 

starta upp en process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till 

projektet utsågs presidierna i de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i 

kommunstyrelserna samt de två kommuncheferna som adjungerade.  

Beslutsunderlag 

Processbeskrivning inför en eventuell folkomröstning om Öland en 

kommun. 

Styrgruppen till projektet Öland en kommun föreslår i protokoll från den 20 

november 2018 § 4 respektive kommunfullmäktige. 

Borgholms kommun, tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 287/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M), med instämmande av Eva Folkesdotter Paradis (M), Liv 

Stjärnlöf (M), Agneta Stjärnlöf (M), Eric Dicksson (KD), Per-Olov 

Johansson (C), Gunilla Karlsson (C), Hans Sabelström (C) och Elisabeth 

Cima Kvarneke (V), yrkar avslag till folkomröstning.  

Henrik Yngvesson (M), med instämmande av Pär Palmgren (M), Sebastian 

Hallén (L), Per-Olof Johansson (S), Anders Wassbäck (V), Hans-Ove 

Görtz (M), Anna-Kajsa Arnesson (C), Bength Andersson (S) och Mattias 

Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Johan Åhlund (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut, samt 

tilläggsyrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ekonomiska 

kalkyler med mera så att en folkomröstning kan ske i framtiden.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade, kontrollerar att 

yrkandena är rätt uppfattade, samt informerar om beslutsgången.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut bifall mot avslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.  
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Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för avslag av detsamma.  

Omröstningsresultat  

26 ja-röster och 19 nej-röster. Beslutet innebär även att Johan Åhlunds (C) 

tilläggsyrkande faller.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om 

kommunala folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”. 

2. Folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 

2019. 

3. Följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under 

huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till 

Ölands kommun”: Ja, Nej och Blank. 

4. Nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommun-

fullmäktige och kommunstyrelse. 

5. Styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de 

ytterligare bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om 

kommunala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive 

valnämnd som ansvarar för valets genomförande. 

Reservation 

Carl Dahlin (M), Eva Folkesdotter Paradis (M), Agneta Stjärnlöf (M), Liv 

Stjärnlöf (M), Ingela Fredriksson (M), Thomas Danielsson (M), Elisabeth 

Cima Kvarneke (V), Seita Riikonen (S), Hans Sabelström (C) och Lena 

Petersén (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning  
Från Margaretha Lööf-Johanson (S). 

För kort framförhållning tidsmässigt för att välja vid EU-valet 2019.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktiges presidie 

Kommunstyrelsens presidie 
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Votering nr 

1 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S) Bength Andersson (S) X   

Mattias Nilsson (S)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)   X  

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S) Stig Salebäck (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) Annika Willaume (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)   X  

Gunilla Karlsson (C)   X  

Per-Olov Johansson (C)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anders Wassbäck (V)  X   
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Carl Dahlin (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Elisabeth Schröder (M) 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)    X  

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Ulf Älgehed (MP)  X   

Olof Nilsson (SD)  X   

Jessica Hellman (SD)  X   

Curt Ekvall (SD)  X   

Claus Zaar (SD)  X   

Eric Rosenlund (SD)  X   

Per-Gunnar Olsson (SD)  X   

     

     

  26 19  
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§ 290 Dnr 2018/000417 105 

Meddelanden och information  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinje Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 

Ann Willsund, kommundirektör informerar om Riktlinjen Hot, våld och 

trakasserier mot förtroendevalda. 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 251-292, 2018 anmäls. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut §§ 175-193, 2018 anmäls.   

Anteckningar 

Kommunfullmäktiges presidium den 5 december 2018.   

_____ 
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§ 291 Dnr 2018/000698 512 

Svar på Medborgarförslag - Övergångsställe, farthinder 
eller fartkamera på väg 136 vid Torslunda skola 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande trafiksäkerheten 

vid Torslunda skola. Förslagsställaren vill ha övergångsställe och gupp 

alternativt fartkamera då man upplever att hastigheten överstiger 40 km/h 

och att övergången från busshållsplatsen till skolan är osäker, likaså för 

elever boende på Henriksdalsvägen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 16 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 281/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ett obevakat 

övergångsställe vid Torslunda skola inte ökar säkerheten för skolbarnen 

och som i tjänsteskrivelsen anförs gällande gupp eller fartkamera är 

dessa åtgärder inte aktuella i området. 

2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att kontakta förslagsställaren och 

meddela beslutet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Melvin Cederqvist, linda.lindblom@skola.morbylanga.se   

Teknisk affärsverksamhet   

 

mailto:linda.lindblom@skola.morbylanga.se
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§ 292 Dnr 2018/001785 151 

Anmälan av Medborgarförslag - Offentlig anslagstavla 
utomhus i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att det bör sättas upp en offentlig anslagstavla 

utomhus i Färjestaden, till exempel vid hamnen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 november 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 62/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bill Brynielsson, billan46@gmail.com   

Kommunstyrelsen 
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§ 293 Dnr 2018/001797 875 

Anmälan av Medborgarförslag - Bidrag till Ölands 
Hembygdsförbund 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun ger bidrag till Ölands 

Hembygdsförbund för 2019 och med inriktning att löpande fortsätta att ge ett 

årligt bidrag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 5 december 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kultur- och 

tillväxtnämnden för beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas 

av kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt 

ordförandens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.       

_____ 

 

Expedieras till: 

Björn Sandström, bjorn.t.sandstrom@gmail.com   

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

mailto:bjorn.t.sandstrom@gmail.com


 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-12-18  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 294   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om en fråga får ställas och finner 

att den får ställas.  

Beslutsunderlag 

Fråga till barn- och ungdomsutskottets ordförande Agneta Stjärnlöf (M) från 

Anders Wassbäck (V) - Vilka insatser görs för att hemmasittare kan komma 

till skolan. 

Agneta Stjärnlöfs (M) svar den 14 december 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan anses vara besvarad.  

_____ 
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§ 295 Dnr 2018/001509 003 

Finanspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagens 11 kapitel 3§ ska fullmäktige besluta om riktlinjer 

för medelsförvaltningen. Denna finanspolicy utgör det övergripande 

ramverket för finansverksamhet i Mörbylånga kommun. Med finansverk-

samhet avses finansiering, skuldhantering, likviditetshantering och cash 

managementrutiner. Policyn gäller för kommunen och de helägda bolagens 

finansverksamhet.  

Beslutsunderlag 

Finanspolicy för perioden 2019-2022, daterad den 12 november 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 282/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Finanspolicyn antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi och redovisning 

Kommuninvest 

Ölands bank 
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Finanspolicyns syfte 

Den här gemensamma Finanspolicyn innehåller övergripande anvisningar 

beträffande kommunen och de helägda bolagens finansverksamhet.  

Finanspolicyn tillsammans med tillhörande riktlinjer för finansverksamheten 

utgör det övergripande ramverket för finansverksamheten i Mörbylånga 

kommun. Med finansverksamhet avses finansiering, skuldhantering 

likviditetsförvaltning och cash managementrutiner. 

Policyn och riktlinjerna används också i relationen med kommunens 

kreditgivare. 

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel ska en särskild policy 

fastställas av kommunfullmäktige. 

Syftet med denna finanspolicy är att:  

 Fastställa finansverksamheten mål  

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras  

 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker 

som förekommer i finansverksamheten  

 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av 

finansverksamheten.  

Finansverksamhetens mål 

Finansverksamhetens mål är att:  

 Tillgodose kommunen och de helägda kommunala bolagens behov av 

kapital så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på 

kort och lång sikt. 

 Optimera kommunen och de helägda kommunala bolagens finansnetto 

inom det ramverk som denna policy med tillhörande riktlinjer anger 

genom en effektiv tillgångs- och skuldförvaltning. 

 Utnyttja stordriftsfördelar och samordna kommunen och de helägda 

kommunala bolagens betalflöden.  

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll. 

Begränsning  

Finanspolicyns regler gäller endast för kommunen och de helägda 

kommunala bolagen och inte vid förvaltning av externa medel som t.ex. de 

av kommunen förvaltade stiftelserna.  

Organisation och ansvarsfördelning 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige 

respektive kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från 

kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens 
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reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat 

framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning.  

Kommunen och bolagen samråder och samverkar inom ramen för 

kommunens finansforum. Samråd och samverkan i finansforumet syftar till 

att optimera kommunen och de helägda kommunala bolagens riskhantering 

och finansnetto. Sammankallande och ansvarig är kommunens ekonomichef. 

Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om:  

 Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår  

 Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande 

budgetår  

 Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens bolag hanteras via 

ägardirektivet 

 Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens bolag hanteras via 

ägardirektivet 

 Besluta om kommunens externa utlåning till och borgen för ej helägda 

bolag och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ska:  

 Minst en gång per mandatperiod, eller vid behov, lämna förslag till 

kommunfullmäktige om revideringar av kommunens finanspolicy.  

 Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer 

en god intern kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy följs.  

Styrelserna i de helägda bolagens ansvar 

De kommunala bolagen inom kommunen ska fastställa finansiella riktlinjer 

enligt de ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive företag.  

De helägda bolagen ansvarar för sina ekonomiska resultat, inklusive 

finansnetto, fullt ut och har därför handlingsfrihet att fatta beslut i 

förekommande finansiella frågor som t ex räntebindning, kapitalbindning, 

val av låneinstrument och tidpunkt för upptagande av lån, liksom i övriga 

frågor som rör den egna verksamheten.  

De kommunala bolagen tillhandahåller dessutom löpande information till 

kommunens ekonomiavdelning som behövs för att en effektiv finansiell 

samordning ska kunna ske. 

Likviditetsförvaltning  

I den mån långsiktig överskottslikviditet uppstår (utöver likviditetsreserven), 

bör kommunen i första hand använda överskottslikviditeten till amortering 

av låneskulden.  

Tillgängliga likvida medel definieras som:  

 Kassa och bank  
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 Ej utnyttjade kreditlöften hos kreditinstitut 

 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar. 

Koncernkonto 

Finansforum fastställer varje år de limiter och villkor som ska gälla för de 

kommunala bolagens användande av koncernkontot. Till koncernkontot kan 

det knytas en extern kredit vilket samtliga parter som omfattas av 

koncernkontot kan disponera i enlighet med fastställda interna limiter. 

Betalningsberedskap 

Kommunen bör utnyttja det upphandlade koncernkontot för placering av 

tillfälliga likviditetsöverskott. Med tillfälligt likviditetsöverskott avses all 

likviditetsöverskott som enligt gällande likviditetsplanering inte kommer att 

användas inom de närmaste 30 dagarna.  

Kommunens bolag ska erhålla ränta på respektive bolags kontosaldo inom 

koncernkontot. Räntan ska motsvara den ränta som kommunen erhåller från 

banken och ska baseraras på respektive enhets kontosaldo. Vid tillfällen då 

banken tar ut en kostnad för inlåning av medel ska den kostnaden fördelas på 

samma sätt som fördelning av ränta.   

Reglerna ovan innebär att räntor till och från banken fördelas på de konton 

som har plus- eller minussaldo. Kommunens räntenetto avseende 

räntetransaktioner på respektive bolags konto blir därför 0.  

Kommunen och kommunens bolag kan utnyttja det av kommunen 

upphandlade koncernkontot för att finansiera tillfälliga likviditetsunderskott 

givet att finansieringen ryms inom respektive enhets interna kontolimit. 

Förvaltning av kortfristig likviditet 

Kommunen kan, vid stora aggregerade likviditetsöverskott beräknat på 

koncernkontots toppsaldo, placera en del av överskottet i kort- och 

medelfristiga räntebärande placeringar. Kommunstyrelsen fastställer 

placeringsriktlinjer för dessa placeringar. Kommunen bär hela risken i dessa 

placeringar ränterisk, motpartsrisker m m. Ränteintäkterna (kostnaderna vid 

minusräntor) tillfaller kommunens resultat.   

Kommunens bolag ska genom likviditetsplanering och direkt information 

underrätta ekonomiavdelningen om eventuella långfristiga 

likviditetsöverskott. 

Vid placering ska hänsyn tas till faktorer som hållbar utveckling, ekologi, 

miljö och klimat. 

Regler om instrument, motparter med mera specificeras vid behov i 

riktlinjerna.   

Finansiering 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för eventuella 

kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och 

omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. 
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Varje bolag inom kommunen fattar enskilt och självständigt beslut rörande 

lång- och kortfristig upplåning, Samråd ska ske i finansforum i enlighet med 

finansforumets arbetsordning.  

Beslut om att ingå avtal om finansiell leasing likställs med upplåning och ska 

fattas av kommunfullmäktige för kommunen.  

De riktlinjer som beskriver finansieringen ska löpande ses över och 

uppdateras utifrån marknadsläget. 

Investeringar 

För kommunen gäller att amorteringstiden på nya lån beslutas av 

budgetansvarig tillsammans med ekonomiavdelningen. Amorteringen bör 

spegla den förväntade årliga förbrukningen och livslängden. Redovisningens 

avskrivningsregler för investeringen kan ge en bild av den framtida årliga 

förbrukningen/amorteringen för investeringen. 

Om det kan förväntas ett framtida realiserbart positivt restvärde till exempel 

en fastighet på ett attraktivt läge kan amorteringstiden vara längre än 

avskrivningstiden.  

Finansiering via gröna lån 

I samband med en hållbar investering ska det alltid undersökas om 

finansieringen kan ske med gröna lån. Gröna investeringsprojekt är 

investeringsprojekt som har som mål att minska klimatförändringarna eller 

anpassa verksamheten efter dem, eller omfatta miljöåtgärder. 

Kapitalanskaffning 

Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt 

upplåningsförfarande. Vid upplåning ska priser, offerter, låneerbjudanden   

m m konkurrensutsättas genom att prisförfrågan görs på flera olika ställen. 

Kommuninvest ska alltid tillfrågas. Respektive bolag väljer sedan 

självständigt finansieringskälla. 

Lånelimit 

Kommunfullmäktige fastställer årligen (i december) en övre gräns för 

kommunen och de helägda kommunala bolagens låneomslutning. Genom ett 

tak för låneomslutning kommer ramen att omfatta såväl befintliga lån som 

ökad upplåning genom nya långfristiga lån och lån som upptags som 

ersättning för befintliga långfristiga lån.  

Kommunfullmäktige fastställer samtidigt gränsen för kommunens borgen för 

de helägda bolagens lån.  

Kommunens helägda bolag ska ha en, av respektive styrelse beslutad, 

lånelimit. Limiten ska avse samtliga långfristiga och kortfristiga lån och 

eventuella derivatinstrument som är kopplade till dessa lån. Lånelimiten får 

inte överstiga den av kommunfullmäktige beslutade lån och borgensramen. 

Vid beslut om lånelimit ska hänsyn tas till eventuella behov av dubblering av 

lån i samband med förfall och upptagande av nyupplåning.  
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Målsättning 

Målsättningen för upplåning och skuldförvaltning är i första hand att trygga 

finansieringen av verksamhet och investeringar på kort och lång sikt och i 

andra hand minimera upplåningskostnaden givet vald riskacceptans.  

Kommunen och kommunens bolag ska strukturera skulderna i portföljer med 

hänsyn till syfte med skuldportföljen, ränterisker, refinansieringsrisker och 

andra övriga risker.  

Skulderna ska förvaltas aktivt och riskerna ska bevakas och hanteras 

löpande. 

Riskhantering 

Hantering av finansiella risker 

Kommunen och de kommunala bolagen utsätts kontinuerligt för ett antal 

finansiella risker. Dessa är främst likviditetsrisk och betalningsberedskap, 

kapitalanskaffning, kredit-, ränte- och valutarisk. 

Riskhanteringen bör omfatta och hantera följande viktiga exponeringar: 

 Ränte- och likviditetsrisk i förfalloprofilen. 

 Ränterisk i skuldportföljen 

 Likviditetsrisk 

 Kreditvärdighetsrisk vid refinansiering och nyupplåning. 

 Tillgång på kapital vid oförutsedda förändringar i omvärlden 

 Förändringar på kredit- och kapitalmarknaden, dess sätt att fungera, ev. 

upphörande, marknadssegment och upplåningsformer. 

Ränterisk 

Ränteexponeringen är vid varje tillfälle summan av den befintliga 

upplåningen samt den genomsnittliga räntebindningen för denna, med 

hänsyn till ev. förändringar av räntebindningstiden med hjälp av 

derivatinstrument. 

Kommunen och de kommunala bolagen skall kontinuerligt följa upp och 

beräkna hur resultatet, respektive värdet på skuldportföljen kan komma att 

förändras vid olika räntescenarios. Ränteförändringen kan delas upp i två 

delar: 

 Generell ränteförändring över hela avkastningskurvan, dvs. 

parallellförskjutning av avkastningskurvan. 

 Lutningsförändring av avkastningskurvan dvs. förhållandet mellan den 

korta och långa upplåningen förändras. 

För att minska effekten av att det allmänna ränteläget påverkar kommunen 

och de kommunala bolagens räntekostnader negativt, bör en spridning av 

räntebindningstider eftersträvas. Bedömning måste göras vid varje tillfälle 

för att uppnå målet att minimera räntekostnader.  

Målsättningen med ränteriskhanteringen är att begränsa de kortsiktiga 

negativa effekterna av ränteförändringar i resultaträkningen och att anpassa 

ränterisken till riskacceptans, syfte med portföljen och till övriga risker i 
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verksamheterna.  Dessutom är målsättningen att aktivt och effektivt hantera 

ränterisken efter finansmarknadens ränteutveckling för att gynnsamt kunna 

påverka resultatet hos kommunen respektive kommunens bolag. 

Refinansieringsrisk 

Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller inom 

samma tidsperiod kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att 

omsättningen eller refinansieringen av en stor del av lånevolymen måste ske 

till ofördelaktiga räntevillkor eller inte är genomförbara. Detta gäller även 

nyupplåning. Härigenom kan kapitalkostnaden för företaget snabbt öka, eller 

en likviditetskris uppstå. För att begränsa denna risk skall förfallostrukturen 

och kapitalbindningstiden på skuldportföljen regleras. 

Vid beräkning av kapitalbindningstid är det viktigt att beakta eventuella 

klausuler om uppsägning. Ett lån med en lång kapitalbindning, men med en 

klausul om uppsägning, ska behandlas som ett lån med en kapitalbindning, 

som motsvarar uppsägningstiden.  

Valutarisk 

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. 

Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras om de uppgår till ett 

motvärde motsvarande minst 5 miljoner SEK. 

Derivat 

Godkända derivatinstrument (swap) med godkända motparter (upphandlande 

finansinstitut) får användas i samband med upplåning under förutsättning att:  

 Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer 

med löptiden på räntederivatet.  

 Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen 

överensstämmer med räntebindningsdagar på räntederivatet.  

 Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma 

räntebas, normalt 3 månaders Stibor.  

Rapportering  

Inledning 

Rapportering om den finansiella verksamheten i kommunen och de 

kommunala bolagen i form av exponering, finansiella risker, värdeförändring 

och resultat ska ske i finansrapporten tre gånger per år inklusive 

årsredovisning. Syftet med finansrapporten att visa resultat och exponering 

inom kommunens finansverksamhet i relation till de gemensamma 

finansreglerna och de limiter och gränser som anges där.  

Rapportering till kommunen 

Kommunens bolag ska lämna de rapporter som behövs för finansiell 

riskbedömning på koncernnivå och de som behövs för administration av 

gemensamma finansfrågor.  

Finansrapport 

Kommunstyrelsen ska tre gånger per år, vid tertial- och årsbokslut, lämna en 

rapport till kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. 

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:  
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 Aktuell likviditetssituation 

 Låneskuld fördelad på motpart och instrument 

 Förfalloprofil för lån 

 Genomsnittsränta 

 Genomsnittlig räntebindningstid 

 Genomsnittlig kapitalbindningstid  

 Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart  

 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler  

 Räntesimulering 

Ekonomiavdelningen ska årligen sammanställa och redovisa en 

sammanfattning av Kommuninvests riskvärdesanalys med följande 

nyckeltal:  

 Total låneskuld och outnyttjad lånelimit 

 Riskvärde 

 Soliditet inkl pensionsåtaganden 

 Nettokoncernskuld per invånare 

 Låneskulder/omsättningen 

 Belåningsgrad 

 Låneskulder per invånare 

Administrativa regler 

Operativa risker 

Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av bristfälliga 

interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller brottslig verksamhet.  

Hantering av operativa risker 

De operativa riskerna ska begränsas genom att kommunen och de helägda 

bolagen:  

 har uppdaterade och väl dokumenterade rutin/processbeskrivningar   

 har en dokumenterad och detaljerad administrativ arbetsgång för 

finanshanteringen   

 säkerställer personoberoende och funktionsåtskillnad  

 säkerställer att finanshanteringen sker i linje med de gemensamma 

finansreglerna avseende ansvar, rapportering och hantering av finansiella 

risker.  

Intern kontroll 

Det åligger kommunens ekonomichef (eller motsvarande) hos respektive 

bolag att se till att verksamheten bedrivs med en acceptabel intern kontroll 

samt att rutiner och verksamhet är väl dokumenterade.  
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Fullmakter/delegationer 

Vid alla finansiella transaktioner som lån, placeringar, överföringar m m ska 

kommunen och kommunens bolag företrädas av namngivna behöriga 

personer.  

Varje transaktion ska hanteras av två personer oberoende av varandra enligt 

dualitetsprincipen, där den ene svarar för transaktionen medan den andre 

svarar för kontroll av densamma.  

Dokumentation 

Vid all upplåning, placering och annan finansiell verksamhet som sker 

genom kontakt med de finansiella marknaderna ska samtliga erhållna villkor 

dokumenteras i en speciellt framtagen rutin. 

Dokumentationen ska sparas som räkenskapsmaterial.  

För varje genomförd affär ska ett affärsunderlag, som innehåller samtliga 

avtalade villkor, motiv till val av motpart, instrument och villkor upprättas.  

Om affär genomförs med annan part än den som erbjudit bästa villkoren ska 

detta motiveras särskilt.  

Skuldebrev och andra liknande handlingar ska alltid undertecknas av behörig 

person i enlighet med gällande delegationsbeslut.   

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(26) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-12-18  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 296 Dnr 2018/001458 450 

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), lägger 

fram taxeföreskrifter och taxor för 2019 för beslut i medlemskommunerna. 

Renhållningstaxan och föreskrifterna är oförändrade sedan 2012 med några 

undantag.  

Beslutsunderlag 

Taxor och taxeföreskrifter 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 283/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till taxeföreskrifter och taxor för 2019, antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), Förbundsdirektionen, Box 868, 

391 28 Kalmar  

Ekonomi och Redovisning 

Teknisk affärsverksamhet  
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§ 297 Dnr 2018/001457 042 

Delårsrapport 2018 för Kalmarsundsregionens 
Renhållare 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna 

delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2018.  

Beslutsunderlag 

Kalmarsundsregionens Renhållares delårsrapport 2018 inkommen den 

9 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 284/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) delårsrapport 2018, 

godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), Förbundsdirektionen, Box 868, 

391 28 Kalmar 

Ekonomi och redovisning   
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§ 298 Dnr 2018/001521 042 

Ölands kommunalförbund - Delårsrapport 2 

Sammanfattning av ärendet 

Ölands kommunalförbund har upprättat en delårsrapport efter augusti vilket 

finns föreskrivet i kommunallagen att så ska ske. Förbundsdirektionen 

överlämnar delårsrapporten till medlemskommunernas kommunfullmäktige 

för godkännande.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2  

Ölands kommunalförbunds § 55/2018. 

Revisorernas utlåtande och revisionsrapport inkommen den 22 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 285/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ölands kommunalförbunds delårsrapport 2, 1 januari 2018 till 31 augusti 

2018, godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands kommunalförbund 

Ekonomi och redovisning 
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§ 299 Dnr 2018/001371 006 

Sammanträdesplan 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för år 2019 har tagits fram för beslut och 

som kommunfullmäktige har återremitterat.  

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för 2019, daterad den 25 september 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 september 2018.    

Kommunfullmäktiges § 205, återremiss. 

Reviderad sammanträdesplan för 2019, daterad den 15 november 2018. 

Ordförandeskrivelse daterad den 16 november 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 286/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktiges möte flyttas från tisdagar till måndagar. 

2. Reviderad sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, antas. 

3. Datum för första sammanträdet med socialnämnden den 2 januari 2019, 

kultur- och tillväxtnämnden den 9 januari 2019 och utbildningsnämnden 

den 10 januari 2019, fastställs. 

4. Nämndernas sammanträden februari – december 2019 hänskjuts till 

respektive nämnd.     

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

Styrelsen och nämnderna 

Sekreterarna 

Ledningsgruppen 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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§ 300 Dnr 2018/000430 159 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Inrätta 
en tjänst som konsumentvägledare 

Sammanfattning av ärendet 

I en tidigare motion framfördes yrkandet att kommunen bör återinföra en 

befattning som konsumentvägledare. Kommunstyrelsen beslutade 

återremittera ärendet vid sitt sammanträde den 4 september 2018.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 12 mars 2018. 

Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2018, § 184 (återremiss). 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 288/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att funktionen som 

konsumentvägledare ska inrymmas i den befattning som svarar för 

budget- och skuldrådgivning.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke  

Individ och familjeomsorgen (IFO) 
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§ 301 Dnr 2018/001340 409 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Hur ska dynga 
spridas och hur nära bostäder 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att när grisdynga (gödsel) ska spridas ska detta ske på 

marker som inte ligger i direkt anslutning till ett bostadshus.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 5 september 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 12 september 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 oktober 2018. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 180 med förslag till beslut den 

22 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 289/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att spridning av gödsel regleras i 

gällande lagstiftning samt att de olägenheter som kan uppkomma i 

samband med gödselspridning kan hanteras som enskilda ärenden av 

tillsynsmyndigheten.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com   

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

 

mailto:wesaborg@hotmail.com
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§ 302 Dnr 2018/001768 214 

Antagande - Ändring av del av detaljplan Ventlinge 
31:1, m fl fastigheter 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 26 oktober 2015 från Lennart och Gerd Åberg 

om att ändra del av befintlig detaljplan (M 28) till bostadsändamål. Efter 

dialog med ägaren till fastigheten Grönhögen 1:9 Peter Frölén bestämdes att 

även Grönhögen 1:9 ska ingå i den nya detaljplanen. 

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra en förtätning med nya bostads-

hus på landborgskanten i Ventlinge. Detaljplanens intension är att också att 

bevara och skydda de fornlämningar som är berörda av detaljplanen. 

En checklista för miljöbedömning upprättad den 22 mars 2018 har upprättats 

och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat den 23 augusti 2018, § 103, 

bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan 

varför en MKB inte behöver upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 december 2015, § 161, att 

ställa sig positiv till att pröva ansökan om ändring av detaljplan med utökat 

planförfarande enligt 5 kap 7 § Plan- och bygglagen (PBL). 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2018, § 45, godkänna 

de 22 mars 2018 upprättande handlingarna för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 3 april 2018 till den 30 april 2018. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2018, § 103, 

godkänna den 23 augusti 2018 daterade samrådsredogörelsen över inkomna 

synpunkter som sin egen och att 23 augusti 2018 daterade handlingar 

revideras enligt samrådsredogörelsen och därefter skickas på granskning. 

Planförslaget har varit på granskning 3 september 2018 - 1 oktober 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2018. 

Granskningsutlåtande, daterad den 22 november 2018. 

Plankarta, daterad den 22 november 2018. 

Illustration, daterad den 22 november 2018. 

Planbeskrivning, daterad den 22 november 2018. 

Beslut miljöbedömning, daterat den 23 augusti 2018. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 183 med förslag till beslut den 
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22 november 2018.  

Kommunstyrelsens § 290/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 

22 november 2018 godkänns som sin egen.  

2. Planförslaget daterat den 22 november 2018 antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 303 Dnr 2018/001769 003 

Policy för sortering av avfall och cirkulation av material 

Sammanfattning av ärendet 

Framtagandet av policyn för sortering av avfall och cirkulation av material 

utgör mål nummer 20 i kommunens klimatstrategi. Miljöverksamheten är 

utpekad som ansvarig för att detta mål uppfylls. I fördelningen av klimat-

kompenseringsmedel för 2018 avsattes medel för materialsorteringsmöbler 

för 57 arbetsställen. Denna policy och det beviljade bidraget att köpa in 

sopsorteringskärl ska tillsammans med information på intranätet lägga 

grunden till förbättrad avfallssortering vid kommunens alla arbetsställen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 november 2018.  

Policy för sortering av avfall och cirkulation av material. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 181 med förslag till beslut den 

22 november 2018. 

Kommunstyrelsens § 291/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Policy för sortering av avfall och cirkulation av material antas.  

2. Respektive verksamhetschef utser en ansvarig funktion inom respektive 

verksamhet som lämnar sorterade material från sorteringskärlen inomhus 

till avsedda upphämtningskärl utomhus samt uppdatera 

arbetsbeskrivningarna för dessa tjänster. 

3. Fastighetsägaren tillser att det finns utomhusplacerade upphämtningskärl 

i lämplig omfattning till varje verksamhet. 

4. Uppdra till Mörbylånga Bostads AB genom förvaltningsavtalet att utreda 

ett effektivt sätt att transportera sorterade material från 

upphämtningskärlen utomhus till vardera återvinningscentral, den 

leverantör som upphandlats samt Moskogen. 

5. Avtalet med KSRR ses över och eventuellt justeras i relation till punkten 

ovan. 

6. Uppdra till teknisk affärsverksamhet att utreda hur sortering av 

material/avfall ska ske på allmän plats i Mörbylånga kommun för att 

kunna vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna för invånare och 
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besökare att minimera materialslöseri samt uppkomst av osorterat avfall 

för deponi och förbränning.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Mörbylånga Bostads AB 

Teknisk affärsverksamhet   
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Inledning 

Mörbylånga kommuns klimatstrategi, fastställd av kommunfullmäktige 

2017-04-26, omfattar området resurshantering, genom mål 20 och mål 21.  
 
 År 2018 källsorteras allt avfall inom kommunens verksamhet för återvinning 

och kompostering. 

 

 År 2017 arbetar Mörbylånga kommun med att förebygga nedskräpning i 

naturen. 

 

I klimatstrategins handlingsplan framgår vidare bland annat att kommunen 

ska utreda på vilka arbetsställen sortering av matavfall saknas, införa 

sortering av matavfall i alla kommunala verksamheter och ordna väl 

fungerande sortering i samtliga personalutrymmen. Information i syfte att 

förebygga nedskräpning ska finnas på kommunens hemsida. 

 

Även mål 28 har bäring på vikten av att källsorteringsmöjligheterna vid 

kommunens arbetsställen sker på effektivt sätt.  Det är viktigt att kommunen 

som arbetsgivare föregår med gott exempel för att inte minska 

trovärdigheten gentemot medborgare. 

 
 År 2018 ska Mörbylånga kommun vara och upplevas som en klimatsmart 

arbetsgivare. 

Avfall Sveriges mål 

Kommunernas branschorganisation för avfallshantering, Avfall Sverige, vill 

skapa en framtid utan avfall där jordens resurser sparas, inget onödigt 

konsumeras och där allt kommer till optimal nytta. Därför lyder Avfall Sveriges 

vision: ”Det finns inget avfall”. Avfall Sveriges långsiktiga mål är att tillväxt 

inte resulterar i mer avfall och att Sverige klättrar mätbart högre upp i 

avfallshierarkin (www.avfallsverige.se). 

Miljöbalken 

Enligt Miljöbalken (1998:808, 2 kap) ska ”alla som bedriver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi”. 

Avfallstrappan 

EU har beslutat om den så kallade avfallstrappan. Den styr hur vi tar om 

hand avfall inom EU och i Sverige.  

Steg 1 MINIMERA: förebygga att avfall uppstår och minska mängden 

avfall. Köpa och tillverka mer hållbara produkter. Laga istället för att slänga. 

Konsumera tjänster hellre än varor. 

Steg 2 ÅTERBRUKA/ÅTERANVÄNDA: Någon annan kan ha nytta av det 

du tröttnat på. Sälj eller ge bort. 

Steg 3 MATERIALÅTERVINNA: Gör nytt av gammalt. Det sparar 

jungfruliga råvaror och energi. 

Steg 4 ENERGIÅTERVINNA: Bränna det som inte längre kan användas på 

annat sätt. Ur det som bränns utvinns energi och värme. 

Steg 5 DEPONERA: Sista utvägen är deponi, det vill säga man lägger 

materialet på hög, på en soptipp. 
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Policy vid Mörbylånga kommuns arbetsställen 

 

1. MINIMERING VID INKÖP 

Alla verksamheter ska sträva efter att minimera uppkomst av avfall 

genom att vid inköp ställa krav på produkters hållbarhet, samordna 

leveranser samt ifrågasätta onödigt emballage. Andra möjligheter är 

att alltid beakta möjligheterna till återanvändning och förlänga 

produkters livslängd genom reperation. 

2. MINIMERING VID ANVÄNDNING 

Anställda och förtroendevalda ska sträva efter att minimera material-

åtgång i arbetsuppgifter till vardags. Använd material med förnuft. 

Undvik onödiga utskifter och skriv ut på dubbelsidigt papper om 

inget annat krävs. Engångsmaterial undviks om möjligt. 

3. MINIMERING ENGÅNGSMATERIAL 

Användning av engångsmaterial i plast ska minimeras och i alla fall 

det är ekonomiskt och praktiskt möjligt ersättas av mer miljövänliga 

alternativ. Vissa engångmaterial kan ersättas av likvärdig flergångs-

produkt, andra av alternativ i förnybara material, till exempel papper 

eller bambu. 

4. SORTERING AV AVFALL 

Alla verksamheter ska ha fungerande sortering/återvinning av 

följande material: kartong, plast, tidningar, färgat glas, ofärgat glas, 

metall, matavfall och hanterbart farligt avfall.  

5. TILLGÄNGLIGHET 

Sortering ska finnas i gemensamma utrymmen som personalen har 

god tillgång till. Sophinkar på enskilda kontorsrum tas bort och 

ersätts med optimerat antal restavfallsbehållare i gemensamma 

utrymmen. Pappersåtervinning ska finnas på alla kontorsrum. 

6. FARLIGT AVFALL 

Till farligt avfall räknas exempelvis elektronik, batterier och 

kemikalier i den mån de är väl förslutna. All elektronik ska sorteras 

för att möjliggöra återbruk. Kemikalier som läcker vid upptäckt 

måste omedelbart transporteras av intern eller extern behörig 

transportör till återvinningscentral.  

7. CIRKULATION/ÅTERBRUK 

Möbler, byggnadsdelar (exempelvis fönster och dörrar) och andra 

produkter som bedöms kunna användas igen, ska i första hand 

lämnas till kommunens arbetsmarknadsenhet/Återbruket. Även andra 

mottagningsställen för återbruk kan användas (exempelvis Röda 

Korsets Kupan, Stadsmissionen etc). 

8. INFORMATION 

Alla verksamhetschefer ska informera sin personal om hur avfall 

sorteras på rätt sätt. Vid osäkerhet kan KSRR:s avfallsrådgivare 

alternativt kommunens miljö- och klimatstrateg kontaktas för 

uppgiften. Skriftlig information ska finnas vid sorteringsmöbeln samt 

på intranätet. 
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9. PLANERING 

Vid ombyggnation eller nybyggnation av verksamheter, 

personalutrymmen och/eller kök ska ergonomiska välplanerade 

sorteringsmöjligheter alltid ordnas. 

10. AMBITION/DELAKTIGHET/FÖREDÖME 

Alla anställda och förtroendevalda på Mörbylånga kommun ska delta 

i arbetet med att minska miljöbelastningen från våra verksamheter. I 

enlighet med vår värdegrund tar vi ansvar för våra arbetsplatser, våra 

gemensamma resurser och vår miljö. Vi är en viktig inspiratör för 

hela samhällets omställning. 
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Ansvarsfördelning 

För att minimera att avfall uppstår och för att skapa förutsättningar att sortera 

material/avfall på rätt sätt krävs ett kollektivt ansvarstagande bland alla 

anställda och förtroendevalda i kommunen. Vissa uppgifter i systemet har 

behov av att ett särskilt ansvar utpekas. 

Enhetschef/verksamhetansvarig ska: 

- Minimera uppkomst av avfall så långt det är möjligt.  

- Beställa de kärl som behövs för sortering på den eller de arbetsplatser 

som hen är ansvarig för. 

- Informera verksamhetens personal om policy och riktlinjer för 

sortering. 

- Säkerställa att farligt avfall omhändertas och transporteras på ett 

lagligt och miljömässigt korrekt sätt. 

- Beställa upphämtning av sorterade material från KSRR i den 

omfattning som verksamheten kräver. Varje verksamhet bekostar 

upphämtningen av material/avfall?.  

Miljö- och klimatstrateg ska: 

- Vara tillgänglig för råd och support i rimlig omfattning. 

- Tillhandahålla information om sortering på intranätet och i 

utskriftsvänligt format för att placera vid sorteringsstationer. 

Städpersonal/vaktmästare ska: 

- Sköta sorteringsmöblerna inomhus samt lämna materialet i avsedda 

upphämtningskärl utomhus.  

Medarbetare ska: 

- Hushålla med material som behövs för sina respektive 

arbetsuppgifter och minimera slöseri. 

- Ta hand om produkter på ett bra sätt för att förlänga livslängden på 

produkterna och därigenom minska behovet av nya inköp.  

- Sortera avfall/material i korrekt behållare vid sorteringsstationerna. 

- Vid behov tipsa arbetskamrater om hur avfall kan minimeras och hur 

det hanteras vid uppkomst på miljöbästa sätt. 

Transportör av farligt avfall ska: 

- Säkerställa att giltigt tillstånd finns. 

- Transportera farligt avfall på ett lagligt och miljömässigt korrekt sätt. 

Fastighetsägare ska: 

- Ansvara för fördelningen av arbetsuppgifter mellan städpersonal och 

vaktmästare när det gäller sortering och tömning av sorterade 

material. 

- Sköta löpande kontakter med KSRR eller annan extern transportör. 
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§ 304 Dnr 2018/001852 102 

Val av ledamot och ersättare till gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet 

Förslag på mötet 

Ledamot: Gunilla Karlsson (C). 

Ersättare: Eva Folkesdotter Paradis (M).  

Kommunfullmäktiges beslut 

För tiden 1 januari 2019-31 december 2022 utses: 

Ledamot   Ersättare 

Gunilla Karlsson (C)  Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Norra Kvinneby 118  Andrews väg 1 

386 62 Mörbylånga  386 93 Färjestaden     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Hjälpmedelsnämnden, Kalmar kommun, Box 848, 391 28 Kalmar 

Valda  

Verksamhetsstöd - Personal och löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Matilda Wärenfalk (S) Bength Andersson (S) X 

Mattias Nilsson (S)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  
§ 286-290 

Kurt Arvidsson (S) § 291-304 X 

Per-Olof Johansson (S)  X 

Henriette Koblanck (S) Stig Salebäck (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) Annika Willaume (S) X 

Seita Riikonen (S)  X 

Johan Åhlund (C)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C) § 286-289 Annika Olsson (C) § 290-304 X 

Monika Löfvin-Rosen (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Lena Petersén (C)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Johan Sigvardsson (C)  X 

Gunilla Karlsson (C)  X 

Per-Olov Johansson (C)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anders Wassbäck (V)  X 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Elisabeth Schröder (M) 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)   X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Ulf Älgehed (MP)  X 

Olof Nilsson (SD)  X 

Jessica Hellman (SD)  X 

Curt Ekvall (SD)  X 

Claus Zaar (SD)  X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Per-Gunnar Olsson (SD)  X 
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Ersättare Närvaro 

Bength Andersson (S) (X) 

Veronika Hildingsson (S) -- 

Stig Salebäck (S) (X) 

Annika Willaume (S) (X) 

Morgan Nyberg (S) -- 

Eva-Lena Karlsson (S) -- 

Kurt Arvidsson (S) § 286-290 (X) 

  
Annika Olsson (C) § 286-289 (X) 

Marcus Persson (C) -- 

Annika Henell (C) -- 

Emmy Ahlstedt (C) -- 

Gerd Åstrand (C) -- 

  
Agneta Sandvik (V) X 

Pontus Björk (V)  -- 

  
Mikael Sundén (M) -- 

Hans-Ove Görtz (M) (X) 

Ulrik Brandén (M) -- 

Joakim Sohlberg (M) -- 

Simon Sjöstedt (M) -- 

Britta Palmgren (M) X 

  
Berne Klysing (L) -- 

May-Britt Landin (L) -- 

  
Jeanette Lindh (KD) X 

Bo Sjölin (KD) X 

  
Eva Traore Dahlberg (MP) -- 

Monica Orthagen (MP) -- 

  
Monika Johansson (SD) -- 

Mikael Johansson (SD) -- 
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Ersättare Närvaro 

Kenneth Nilsson (SD) -- 
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