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Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Skansenskolans Aula, klockan 13:00-17.38

Beslutande

Se närvarolista

Övriga närvarande

Ann Willsund, kommundirektör
Cecilia Widén, kommunsekreterare
Åsa Strömberg, kommunsekreterare
Per Fredriksson, information § 115
Marie-Christine Svensson, plan- och
byggchef/stadsarkitekt, § 115
Ylva Hammarstedt, arkitekt, § 115
Roger Helmersson, förslagsställare, § 121
Åsa Bejvall, ekonomichef, § 129-130

Justerare

Lena Petersén (C) och Nina Åkesson Nylander (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga tisdagen den 25 juni klockan 15.00

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 112-142

Cecilia Widén
Ordförande

Kjell Magnusson
Justerare

Lena Petersén

Nina Åkesson Nylander

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.
Organ
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Sammanträdesdatum

2019-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Mörbylånga

Underskrift

Cecilia Widén

Datum då anslaget tas ned

2019-07-18
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2019-06-17

Närvarolista
Beslutande
Kjell Magnusson (C), ordförande
Margaretha Lööf-Johanson (S)
Kent Ingvarsson (M)
Matilda Wärenfalk (S)
Mattias Nilsson (S)
Per-Olof Johansson (S)
Bength Andersson (S)
Jerker Nilsson (S)
Veronika Hildingsson (S)
Fredrik Jämtin (S)
Kristina Sjöström (S)
Javid Shirzad (S)
Ella-Britt Andersson (S)
Kurt Arvidsson (S)
Seita Riikonen (S), § 112-133
Johan Ålund (C)
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Annika Olsson (C)
Lena Petersén (C)
Jessica Jämtin (C)
Johan Sigvardsson (C), § 112-124
Gunilla Karlsson (C)
Per-Olov Johansson (C)
Elisabeth Cima Kvarneke (V)
Anders Wassbäck (V)
Henrik Yngvesson (M)
Carl Dahlin (M)
Eva Folkesdotter Paradis (M)
Hans-Ove Görtz (M)
Günter Ruchatz (M)
Agneta Stjärnlöv (M)
Pär Palmgren (M)
Ingela Fredriksson (M)
Liv Stjärnlöv (M)
Thomas Danielsson (M)
Sebastian Hallén (L)
Eric Dicksson (KD)
Nina Åkesson Nylander (KD)
Olof Nilsson (SD)
Jessica Hellman (SD), § 112-129
Curt Ekvall (SD)
Claus Zaar (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-06-17

Eric Rosenlund (SD)
Per-Gunnar Olsson (SD), § 112-129

Övriga närvarande
Ersättare

Justerandes sign

Jeanette Lindh (KD)
Bo Sjölin (KD)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-17

Ärendelista
§ 112

6

Val av justerare .................................................................................. 6
§ 113

7

Godkännande av dagordning ............................................................. 7
§ 114

8

Godkännande av tillkännagivande ..................................................... 8
§ 115

9

Meddelande och information .............................................................. 9
§ 116 Dnr KS 2019/000306

10

Anmälan av Medborgarförslag - Fler övergångsställen på
genomfarten nere i Färjestaden ....................................................... 10
§ 117 Dnr KS 2019/000307

11

Anmälan av Medborgarförslag - Inventera de områden som kan vara
lämpliga att använda som betesmarker ............................................ 11
§ 118 Dnr KS 2019/000331

12

Anmälan av Medborgarförslag - Välja ut lämpliga kommunala
gräsmattor att slå först i mitten av augusti ........................................ 12
§ 119 Dnr KS 2019/000347

13

Anmälan av Medborgarförslag - Tanneförskolan och fritids ska få
fortsätta att bedriva sina verksamheter på samma sätt som de bedrivs
idag .................................................................................................. 13
§ 120 Dnr KS 2019/000057

14

Svar på Medborgarförslag - Cykelväg från Torslunda skola till ICA
Almérs ............................................................................................. 14
§ 121 Dnr KS 2019/000084

15

Svar på Medborgarförslag - Ny broförbindelse mellan Mörbylånga och
Kolboda............................................................................................ 15
§ 122 Dnr KS 2019/000054

16

Svar på Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring
dämmet ............................................................................................ 16
§ 123 Dnr KS 2019/000321

17

Svar på Medborgarförslag - Bidrag till Ölands Hembygdsförbund .... 17
§ 124 Dnr KS 2019/000032

18

Svar på Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander
(KD) - Följ Vellinge - Förbjud tiggeri i Mörbylånga kommun.............. 18
§ 125 Dnr KS 2019/000067

20

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Arbetsinsatsens storlek hos
arvoderade politiker ......................................................................... 20
§ 126 Dnr KS 2019/000102

21

Svar på Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk (S) Utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en unik badattraktion i kommunal
regi................................................................................................... 21
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Utdragsbestyrkande
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§ 127 Dnr KS 2019/000098

22

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis idrottskola
och bättre hälsa för barn och unga ................................................... 22
§ 128 Dnr KS 2019/000266

23

Antagande av detaljplan - Del av Isgärde 6.17, Ottos väg ................ 23
§ 129 Dnr KS 2019/000293

25

Delårsrapport 1 för perioden 1 januari 2019 - 30 april 2019 Mörbylånga kommun........................................................................ 25
§ 130 Dnr KS 2019/000227

26

Preliminära budgetramar 2020, samt mål och indikatorer ................ 26
§ 131 Dnr KS 2019/000279

27

Ändring av sotningstaxa och brandskyddskontroll fr o m 1 juli 2019 . 27
§ 132 Dnr KS 2019/000152

28

Revidering av bolagsordning - Mörbylånga Bostads AB (MBLAFS
2015:12)........................................................................................... 28
§ 133 Dnr KS 2019/000153

29

Revidering av bolagsordning - Mörbylånga Fastighets AB (MBLAFS
2015:11)........................................................................................... 29
§ 134 Dnr KS 2019/000275

30

Mörbylånga Bostads AB - Årsredovisning 2018 ............................... 30
§ 135 Dnr KS 2019/000276

31

Mörbylånga Fastighets AB - Årsredovisning 2018 ............................ 31
§ 136 Dnr KS 2019/000234

32

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning 2018 .................... 32
§ 137 Dnr KS 2019/000269

33

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Beslut om ansvarsfrihet för år
2018................................................................................................. 33
§ 138 Dnr KS 2019/000256

34

Sydarkivera - Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018 .... 34
§ 139 Dnr KS 2019/000268

35

Regionförbundet - Årsredovisning år 2018 ....................................... 35
§ 140 Dnr KS 2019/000270

36

Regionförbundet - Beslut om ansvarsfrihet för år 2018 .................... 36
§ 141 Dnr KS 2019/000156

37

Val av nämndemän i Kalmar Tingsrätt ............................................. 37
§ 142 Dnr KS 2019/000323

38

Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Magnus
Björkegren (C).................................................................................. 38

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2019-06-17

§ 112

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
1. Lena Petersén (C) och Nina Åkesson Nylander (KD) utses att justera
dagens protokoll tisdagen den 25 juni 2019, klockan 15.00 på
kommunkontoret i Mörbylånga.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-17

§ 113

Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med
dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändringar.
Utgår

Ärende 6, Revisorn informerar.
Ärende 7, Interpellationer och frågor.
Ärende 15, Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner.
Tilläggsärende

Anmälan av Medborgarförslag - Tanneförskolan och fritids ska få fortsätta
att bedriva sina verksamheter på samma sätt som de bedrivs idag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2019-06-17

§ 114

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.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2019-06-17

§ 115

Meddelande och information
Sammanfattning av ärendet
Wasa Seaside - Att bygga seniorboende

Per Fredriksson, informerar om Wasa Seaside - Att bygga seniorboende. Per
informerar bland annat om hur planerna på ett seniorboende i centrala
Färjestaden startade, om antal lägenheter och planering av
gemensamhetslokaler för olika aktiviteter, samt när första huset beräknas
vara inflyttningsklart.
Information om planprogram Färjestaden 1:153 m fl

Marie-Christine Svensson, plan- och byggchef/stadsarkitekt, och Ylva
Hammarstedt, arkitekt, informerar om bland annat mål och syfte för
planprogram för Färjestaden 1:153 m fl inför att kommunfullmäktige ska
besluta om planprogrammet vid ett kommande möte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016 § 63 att uppdra till
förvaltningen att revidera planprogram för Färjestaden 1:153 m fl för att
anpassa programmet till nya krav och rekommendationer.
Planprogrammets syfte är att omvandla Färjestaden till en välkomnande
entré till Öland som upplevs som en sommar- och hamnstad med ett
myllrande folkliv.
Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges presidium har planerat att vid kommunfullmäktigemöten under våren ska ledamöter och ersättare presentera sig. Presentationen
ska innehålla namn; partitillhörighet; bostadsort; nuvarande eller senaste
yrket; antal år som fullmäktigepolitiker eller ny politiker.
Vid dagens möte presenterar sig ersättare i kommunfullmäktige; Veronika
Hildingsson (S), Jessica Jämtin (C), Jeanette Lindh (KD), Bo Sjölin (KD)
och Monica Orthagen (MP).
Protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens beslut §§ 75-101, 2019, anmäls.
Kommunfullmäktiges presidiums beslut §§ 58-68 2019, anmäls.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 116

2019-06-17

Dnr KS 2019/000306

Anmälan av Medborgarförslag - Fler övergångsställen
på genomfarten nere i Färjestaden
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framförs önskemål om fler övergångsställen på
genomfarten nere i Färjestaden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 16 maj 2019.
Kommunfullmäktiges presidiums § 63/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för
beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.
_____

Expedieras till:
Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com
Kultur- och tillväxtnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 117

2019-06-17

Dnr KS 2019/000307

Anmälan av Medborgarförslag - Inventera de områden
som kan vara lämpliga att använda som betesmarker
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget lämnas önskemål om att Mörbylånga kommun ska
inventera de områden som kan vara lämpliga att använda som betesmarker.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 16 maj 2019.
Kommunfullmäktiges presidiums § 64/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.
_____

Expedieras till:
Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

2019-06-17

Dnr KS 2019/000331

Anmälan av Medborgarförslag - Välja ut lämpliga
kommunala gräsmattor att slå först i mitten av augusti
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska välja ut lämpliga
kommunala gräsmattor att slå först i mitten av augusti. Avsikten är att gräs
och ängsblommor ska hinna gå i frö och självså sig.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 3 juni 2019.
Kommunfullmäktiges presidiums § 65/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för
beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.
_____

Expedieras till:
Staffan Lagerström, Staffan.lagerstrom@telia.com
Kultur- och tillväxtnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

2019-06-17

Dnr KS 2019/000347

Anmälan av Medborgarförslag - Tanneförskolan och
fritids ska få fortsätta att bedriva sina verksamheter på
samma sätt som de bedrivs idag
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås att Tanneförskolan och fritids ska få fortsätta
att bedriva sina verksamheter på samma sätt som de bedrivs idag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 14 juni 2019.
Förslag på mötet
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader
från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beslut inom
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att
medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.
_____

Expedieras till:
Therese Bergström, therese.bergstom@gmail.com
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

2019-06-17

Dnr KS 2019/000057

Svar på Medborgarförslag - Cykelväg från Torslunda
skola till ICA Almérs
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande en cykelväg från
Torslunda skola till ICA Almérs. Förslagsställaren tycker vägen är smal,
osäker, att bilar kör för fort och att det är bra för miljön om fler skulle kunna
cykla till affären.
Beslutsunderlag
Medborgarförslaget inkommit den 16 april 2018.
Kommunalfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018.
Kultur och tillväxtnämnden § 12, daterad den 9 januari 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 mars 2019.
Kultur- och tillväxtnämndens § 54 den 16 april 2019.
Kommunstyrelsens § 142/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunen inom
ramen för sina befogenheter och ekonomiska förutsättningar redan
arbetar med denna fråga.
_____

Expedieras till:
Melvin Cederqvist, linda.lindblom@skola.morbylanga.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

2019-06-17

Dnr KS 2019/000084

Svar på Medborgarförslag - Ny broförbindelse mellan
Mörbylånga och Kolboda
Sammanfattning av ärendet
En medborgare har inkommit med förslaget att bygga en ny bro mellan
Kolboda (Kalmar) och Mörbylånga, detta motiveras med att trycket på den
befintliga bron skulle minska och en tågförbindelse mellan Kolboda och
Mörbylånga skulle kunna upprättas.
Förslagsställaren är närvarande då medborgarförslaget behandlas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018.
Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 23 oktober 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 27 mars 2019.
Kultur- och tillväxtnämndens § 55 den 16 april 2019.
Kommunstyrelsens § 143/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om en ny bro
ligger på nationell nivå.
_____

Expedieras till:
Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 122

2019-06-17

Dnr KS 2019/000054

Svar på Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för
området kring dämmet
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om åtgärder som enligt förslagsställare skulle kunna bidra
med ökad attraktivitet runt Dämmet i Färjestaden.
Eric Dicksson, förslagsställare informerar om sitt förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 24 april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018 § 88.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut – medborgarförslag, daterat
den 12 december 2018.
Kultur- och tillväxtnämndens § 8, daterat den 9 januari 2019, (återremiss).
Tjänsteskrivelse daterad den 29 april 2019.
Kultur- och tillväxtnämndens § 68, den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 144/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bifalla medborgarförslag avseende kortklippt gräsyta för spel- och
picknickyta.
2. Avslå medborgarförslag avseende lekplats i avvaktan på resultatet från
besiktning av övriga lekplatser i kommunen.
3. Avslå medborgarförslag angående utökad belysning.
_____

Expedieras till:
Eric Dicksson, ericdicksson@gmail.com
Samhällsbyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123

2019-06-17

Dnr KS 2019/000321

Svar på Medborgarförslag - Bidrag till Ölands
Hembygdsförbund
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslaget har inkommit med förslag om att Mörbylånga
kommun ger ett årligt bidrag till Ölands Hembygdsförbund med start 2019.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet den 5 december 2018.
Kommunfullmäktiges § 293, den 9 januari 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019.
Kultur- och tillväxtnämndens § 69, den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 145/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Ölands Hembygdsförbund kan ansöka från kommunens befintliga bidrag.
_____

Expedieras till:
Björn Sandström, bjorn.t.sandstrom@gmail.com

Ajournering
Klockan 14.26-14.50

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124

2019-06-17

Dnr KS 2019/000032

Svar på Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina
Åkesson Nylander (KD) - Följ Vellinge - Förbjud tiggeri i
Mörbylånga kommun
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att kommunen ska följa exemplet från Vellinge kommun
och införa ett förbud mot passiv penninginsamling i de allmänna ordningsföreskrifterna. Förbudet ska gälla på särskilt utpekade platser och kommundirektören bör samtidigt få uppdraget att utreda vilka dessa platser ska vara.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 14 januari 2019.
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 16 januari 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 146/2019 med förslag till beslut.
Förslag till beslut på mötet
Eric Dicksson (KD) yrkar bifall till motionen.
Per-Olof Johansson (S), med instämmande av Eva Folkesdotter Paradis (M),
Mattias Nilsson (S) och Per-Olov Johansson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Per-Olof Johanssons med flera yrkande om att bifalla
kommunstyrelsens förslag mot Eric Dickssons yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Eric Dickssons yrkande.
Omröstningsresultat
33 Ja-röster, 10 Nej-röster och 2 Avstår.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till bedömningen att det för närvarande
inte behövs något förbud mot tiggeri.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-06-17

Reservation
Eric Dicksson (KD), Nina Åkesson Nylander (KD), Olof Nilsson (SD),
Jessica Hellman (SD), Curt Ekvall (SD), Claus Zaar (SD), Eric Rosenlund
(SD) och Per-Gunnar Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
_____

Expedieras till:
Eric Dicksson
Nina Åkesson Nylander

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-17

§ 124

Kommunfullmäktige

Votering nr

1

Ledamöter

Ersättare

Ja

Nej

Matilda Wärenfalk (S)

X

Mattias Nilsson (S)

X

Margaretha Lööf-Johanson (S)

X

Per-Olof Johansson (S)

X

Henriette Koblanck (S)

Bength Andersson (S)

Jerker Nilsson (S)
Elisabeth Fransén (S)

X
X

Veronika Hildingsson (S)

X

Fredrik Jämtin (S)

X

Kristina Sjöström (S)

X

Javid Shirzad (S)

X

Ella-Britt Andersson (S)

X

Bertil Johansson (S)

Kurt Arvidsson (S)

X

Seita Riikonen (S)

X

Johan Åhlund (C)

X

Anna-Kajsa Arnesson (C)

X

Monika Löfvin-Rosen (C)

Annika Olsson (C)

X

Kjell Magnusson (C)

X

Lena Petersén (C)

X

Hans Sabelström (C)

Jessica Jämtin (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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Avstår

Mörbylånga kommun

Ledamöter

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-06-17

§ 124

Ersättare

Ja

Henrik Yngvesson (M)

Votering nr

Sida

1

2(2)

Nej

Avstår

X

Carl Dahlin (M)

X

Eva Folkesdotter-Paradis (M)
Elisabeth Schröder (-)

X
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)

Monica Orthagen (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

33

10

2
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§ 125

2019-06-17

Dnr KS 2019/000067

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Arbetsinsatsens
storlek hos arvoderade politiker
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att en begränsning införs för hur mycket uppdrag heleller deltidsarvoderade politiker får ha utöver det kommunala uppdraget.
Dessutom föreslås att dessa förtroendevalda ska rapportera till kommunen
den tid man lägger ner på uppdraget.
Beslutsunderlag
Motion, inlämnad den 24 september 2018.
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 25 september 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 6 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 147/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att det saknas stöd i gällande
lagstiftning för att begränsa en förtroendevalds uppdrag på det sätt som
föreslås i motionen samt att omfattningen av ett förtroendeuppdrag inte
regleras genom att en viss tid avsätts för att utföra uppdraget.
_____

Expedieras till:
Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com
Verksamhetsstöd – Kommunkansliet
HR-chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(38)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 126

2019-06-17

Dnr KS 2019/000102

Svar på Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda
Wärenfalk (S) - Utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en
unik badattraktion i kommunal regi
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit med förslag om att utreda möjligheten att utveckla
kalkbrottet i Grönhögen till en kommunal fritids- och badanläggning.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 21 augusti 2018.
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 28 augusti 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 april 2019.
Kultur- och tillväxtnämndens § 70, den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 148/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till kommundirektörens uppdrag i
budget 2018 att utreda om det är möjligt att göra Kalkbrottet i
Grönhögen till en kommunal badplats.
_____

Expedieras till:
Henriette Koblanck
Matilda Wärenfalk

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 127

2019-06-17

Dnr KS 2019/000098

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis
idrottskola och bättre hälsa för barn och unga
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit med förslag om att införa en avgiftsfri idrottsskola i
samarbete med ideella föreningar för alla barn mellan 6 och 12 år gamla.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 9 juli 2018.
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 15 augusti 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 4 april 2019.
Kultur- och tillväxtnämndens § 71, den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 149/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående idrottsskola för
barn i årskurs 1 och 2 driven av Färjestadens GoIF.
_____

Expedieras till:
Elisabeth Cima Kvarneke

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128

2019-06-17

Dnr KS 2019/000266

Antagande av detaljplan - Del av Isgärde 6.17, Ottos
väg
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om planläggning för Isgärde 6:17 inkom den 28 maj 2014.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder som i
skala, placering och utformning anpassas till området skogskaraktär.
Planområdet är beläget vid byn Isgärde i nordvästra delen av Mörbylånga
kommun. Området avgränsas i norr av väg 964 och i väster av Ottos väg.
Planområdet omfattar cirka 1 hektar mark.
En checklista, daterad den 18 maj 2017 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat den 26 oktober 2017 bedöms inte planens
genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte
behöver upprättas.
Den 16 september 2014, § 181, beslutade kommunstyrelsen att ställa sig
positiv till att pröva ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med
normal planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 maj 2017, § 72, godkänna de
18 maj 2017 daterade handlingarna för samråd.
Planförslaget har varit på samråd från den 5 juni 2017 till den 3 juli 2017
med samrådsmöte den 21 juni 2017.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2017, § 142, godkänna den 26 oktober 2017 daterade samrådsredogörelsen över inkomna
synpunkter som sin egen och att handlingarna, daterade den 26 oktober
2017, skickas på granskning.
Planförslaget har varit på granskning från den 12 november 2017 till den
11 december 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2018.
Granskningsutlåtande, daterad den 18 oktober 2018.
Plankarta, daterad den 18 oktober 2018.
Illustration, daterad den 18 oktober 2018.
Planbeskrivning, daterad den 18 oktober 2018.
Beslut miljöbedömning, daterat den 26 oktober 2017.
Miljö och byggnadsnämndens § 168/2018 med förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-06-17

Kommunstyrelsens § 114/2019.
Exploateringsavtal, daterat den 28 mars 2019.
Kommunstyrelsens § 115/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterad den 18 oktober
2018 godkänns som sin egen.
2. Planförslaget daterat 18 oktober 2018 antas i enlighet med Plan- och
bygglagen (PBL) 5 kap 27 §.
_____

Expedieras till:
Plan och bygg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-17

§ 129

Dnr KS 2019/000293

Delårsrapport 1 för perioden 1 januari 2019 - 30 april
2019 - Mörbylånga kommun
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos
för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar. Efter april och augusti görs även uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag.
Ann Willsund och Åsa Bejvall föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 efter april 2019.
Uppdragsrapport efter april 2019.
Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 150/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Delårsrapporten efter april godkänns.
2. De nämnder som redovisar underskott får i uppdrag att redovisa vilka
åtgärder som vidtagits och dess effekter på kommunstyrelsen i
september.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och tillväxtnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomi
Ajournering
Klockan 16.41-16.54

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

2019-06-17

Dnr KS 2019/000227

Preliminära budgetramar 2020, samt mål och
indikatorer
Sammanfattning av ärendet
Enligt den beslutade budgetprocessen ska kommunstyrelsen besluta om
nämndernas preliminära budgetramar samt mål och indikatorer för god
ekonomisk hushållning i juni.
Ann Willsund och Åsa Bejvall föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2019.
Budgetförutsättningar och preliminära ramar.
Mål och indikatorer.
Äskningar.
Kommunstyrelsens § 151/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Förslaget på nämndernas preliminära budgetramar för år 2020 godkänns.
2. Nämnderna uppdras att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på
åtgärder för att nå ett resultat på 1% av skatteintäkter och generella
bidrag till kommunstyrelsens möte i september.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och tillväxtnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 131

2019-06-17

Dnr KS 2019/000279

Ändring av sotningstaxa och brandskyddskontroll
fr o m 1 juli 2019
Sammanfattning av ärendet
Taxan för sotning och brandskyddskontroll ska antas av kommunfullmäktige
i Borgholm och Mörbylånga kommuner medan själva verksamhetsansvaret
sedan tidigare är överfört till Ölands Kommunalförbund.
Beslutsunderlag
Förslag till ändring av sotningstaxa och brandskyddskontroll, daterat den
2 april 2019.
Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet § 20, daterat den 17 april 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 152/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Taxan för sotning och brandskyddskontroll räknas upp med de föreslagna 2,19 procenten och tillämpas från och med den 1 juli 2019.
_____

Expedieras till:
Ölands kommunalförbund
Räddningstjänst Öland, Box 111, 386 22 Färjestaden
Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 132

2019-06-17

Dnr KS 2019/000152

Revidering av bolagsordning - Mörbylånga Bostads AB
(MBLAFS 2015:12)
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga Bostads AB har påpekat att en ändring behöver göras i den
antagna bolagsordningen under § 10.
Beslutsunderlag
Bolagsordning för Mörbylånga Bostads Aktiebolag.
Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 153/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna ändringen i Mörbylånga Bostads AB:s bolagsordning under
§ 10 till ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till
ägarna”.
_____

Expedieras till:
Mörbylånga Bostads AB
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Datum

Dnr

2015-04-30

KST 2015/000021-107
KS 2019/000152

Godkänd/ansvarig

Författningssamling

Kommunfullmäktige § 88
2015-05-19
Kommunfullmäktige § 52
2019-03-25 reviderad
Kommunfullmäktige § 132
2019-06-17 reviderad

MBLAFS 2015:12

Bolagsordning för Mörbylånga Bostads Aktiebolag
§ 1 Firma
Bolagets firma är Mörbylånga Bostads Aktiebolag.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Mörbylånga kommun, Kalmar län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Föremål för bolagets verksamhet är att inom Mörbylånga kommun förvärva,
äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med
bostadslägenheter med tillhörande kollektiva anordningar. I samma uppdrag
ingår även lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av fastigheterna,
om de används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som
har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Mörbylånga kommun och
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytandet. Verksamheten ska
bedrivas enligt affärsmässiga principer och därmed präglas av
konkurrensneutralitet. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla
Mörbylånga kommun.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun möjlighet att
ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst fem miljoner (5 000 000) kronor och högst
tjugo miljoner (20 000 000) kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst fem tusen (5 000) och högst tjugo tusen (20 000),
aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sju (7) ledamöter
med högst sju (7) suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för tiden från
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-04-30

2(3)

kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Val av styrelse, ordförande och vice ordförande
fastställs av bolagsstämman.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en lekmannarevisor och en
auktoriserad revisor med två ersättare. En lekmannarevisor och en av
ersättarna utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för samma
mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Val av lekmannarevisor och
ersättare fastställs av bolagets årsstämma. Bolagsstämman utser en
auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorsersättare.
§ 10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till ägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 11 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse
8. Beslut om
a) Fastställande av resultat- och balansräkning
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorsersättare
10. Fastställande av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och
ersättare
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-04-30

3(3)

§ 13 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman
 Bildande av bolag.
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av tio (10)
miljoner kronor per affärstillfälle.
 Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett
värde av tio (10) miljoner kronor, exklusive moms, per affärstillfälle.
 Försäljning av fast egendom överskridande 10 % av lägenhetsbeståndet.
§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska utgöra räkenskapsår för bolaget.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande
direktör att teckna firma för bolaget. Sådant bemyndigande får endast avse
två personer i förening.
§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av
författningsreglerad sekretess.
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige
i Mörbylånga kommun.

Sida
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Kommunfullmäktige

§ 133

2019-06-17

Dnr KS 2019/000153

Revidering av bolagsordning - Mörbylånga
Fastighets AB (MBLAFS 2015:11)
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga Fastighets AB har påpekat att en ändring behöver göras i den
antagna bolagsordningen under § 10.
Beslutsunderlag
Bolagsordning för Mörbylånga Fastighets Aktiebolag.
Tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 154/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna ändringen i Mörbylånga Fastighets AB:s bolagsordning under
§ 10 till ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till
ägarna”.
_____

Expedieras till:
Mörbylånga Fastighets AB
Författningssamlingen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(38)

Sida

1(3)

Kommunfullmäktige

Datum

Dnr

2015-04-30

KST 2015/000022-107
KS 2019/000153

Godkänd/ansvarig

Författningssamling

Kommunfullmäktige § 87
2015-05-19
Kommunfullmäktige § 53
2019-03-25 reviderad
Kommunfullmäktige § 133
2019-06-17

MBLAFS 2015:11

Bolagsordning för Mörbylånga Fastighets Aktiebolag,
Beslutad av kommunfullmäktige 2015-05-19 § 87
§ 1 Firma
Bolagets firma är Mörbylånga Fastighets Aktiebolag.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Mörbylånga kommun, Kalmar län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Verksamhetens föremål är att inom Mörbylånga kommun äga, förvalta,
förvärva och försälja fastigheter. Bolaget får uppföra och förbättra
fastigheter samt även hyra ut eller arrendera ut fastigheter. I uppdraget ingår
att teckna aktier (minoritetsandelar), i företag som driver eller ämnar driva
industriell eller därmed jämförbar verksamhet inom Mörbylånga kommun.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Mörbylånga kommuns ambition är att på olika sätt bidra till ett positivt
företagsklimat inom det lokala näringslivet. Bolaget ska med sin verksamhet
främja näringslivets utveckling genom att i första hand tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler för detta ändamål.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras
bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mörbylånga kommun.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun möjlighet att
ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst två miljoner (2 000 000) kronor och högst åtta
miljoner (8 000 000) kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst två tusen (2 000) och högst åtta tusen (8 000),
aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) ledamöter och högst sju (7) ledamöter
med högst sju (7) suppleanter.
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Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för tiden från
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. Val av styrelse, ordförande och vice ordförande
fastställs av bolagsstämman.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses en lekmannarevisor och en
auktoriserad revisor med två ersättare. En lekmannarevisor och en av
ersättarna utses av kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun för samma
mandatperiod som gäller för bolagets styrelse. Val av lekmannarevisor och
ersättare fastställs av bolagets årsstämma. Bolagsstämman utser en
auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorsersättare.
§ 10 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till ägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 11 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisning, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse.
8. Beslut om
a) Fastställande av resultat- och balansräkning.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorsersättare.
10. Fastställande av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och
ersättare.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-04-30
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§ 12 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman
 Bildande av bolag
 Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av tio (10)
miljoner kronor per affärstillfälle.
 Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett
värde av tio (10) miljoner kronor exklusive moms per affärstillfälle.
§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande
direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två
personer i förening.
§ 15 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av
författningsreglerad sekretess.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige
i Mörbylånga kommun.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 134

2019-06-17

Dnr KS 2019/000275

Mörbylånga Bostads AB - Årsredovisning 2018
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga Bostads AB har överlämnat sin årsredovisning för 2018 till
Mörbylånga kommun för godkännande.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse 2018.
Lekmannarevisorernas rapport 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 155/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2018 för Mörbylånga Bostads AB godkänns.
_____

Expedieras till:
Mörbylånga Bostads AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 135

2019-06-17

Dnr KS 2019/000276

Mörbylånga Fastighets AB - Årsredovisning 2018
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga Fastighets AB har överlämnat sin årsredovisning 2018 till
Mörbylånga kommun för godkännande.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse 2018.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 156/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2018 för Mörbylånga Fastighets AB godkänns.
_____

Expedieras till:
Mörbylånga Fastighets AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 136

2019-06-17

Dnr KS 2019/000234

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Årsredovisning 2018
Sammanfattning av ärendet
Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2018
till Mörbylånga kommun för godkännande och för beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018.
Granskningsrapport 2018.
Revisionsberättelse 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 157/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2018 för Kalmarsunds gymnasieförbund godkänns.
_____

Expedieras till:
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Box 865, 391 28 Kalmar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 137

2019-06-17

Dnr KS 2019/000269

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Beslut om
ansvarsfrihet för år 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja Kalmarsunds Gymnasieförbunds ledamöter och ersättare
ansvarsfrihet för år 2018.
Jäv
Jäv anmäls av Matilda Wärenfalk (S).
_____

Expedieras till:
Kalmarsunds Gymnasieförbund, Box 865, 391 28 Kalmar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 138

2019-06-17

Dnr KS 2019/000256

Sydarkivera - Årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2018
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har överlämnat sin årsredovisning för
2018 till Mörbylånga kommun för godkännande och beviljande av
ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018.
Granskningsrapport 2018.
Revisionsberättelse 2018.
Protokoll från förbundsfullmäktige 5 april 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 158/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sydarkivera godkänns.
_____

Expedieras till:
Kommunalförbundet Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 139

2019-06-17

Dnr KS 2019/000268

Regionförbundet - Årsredovisning år 2018
Sammanfattning av ärendet
Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 2018 till
Mörbylånga kommun för godkännande och för beviljande av ansvarsfrihet
för styrelsen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018.
Granskningsrapport 2018.
Revisionsberättelse 2018.
Revisionsberättelse.
Primärkommunala nämnden 2018.
Protokollsutdrag Regionförbundets styrelse 29 mars 2019.
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.
Kommunstyrelsens § 159/2019 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2018 för Regionförbundet i Kalmar län godkänns.
_____

Expedieras till:
Region Kalmar län, region@regionkalmar.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 140

2019-06-17

Dnr KS 2019/000270

Regionförbundet - Beslut om ansvarsfrihet för år 2018
Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja Regionförbundets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för år
2018.
Jäv
Jäv anmäls av Henrik Yngvesson (M) och Anna-Kajsa Arnesson (C).
_____

Expedieras till:
Region Kalmar län, region@regionkalmar.se

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 141

2019-06-17

Dnr KS 2019/000156

Val av nämndemän i Kalmar Tingsrätt
Sammanfattning av ärendet
Val av nämndemän i Kalmar Tingsrätt ska göras för perioden 2020-2023.
Kommunfullmäktiges presidiums beslutade under § 26/2019 att
valberedningen bereder ärendet för beslut av kommunfullmäktige vid mötet
den 17 juni 2019.
Valberedningen beslutade, under § 3/2019, genom lottning att 6:e mandatet
för nämndemän Kalmar Tingsrätt tilldelas (SD).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums beslut § 26 den 12 mars 2019.
Valberedningens § 3/2019.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse följande till nämndemän i Kalmar tingsrätt åren 2020-2023.
Bength Andersson
bength.andersson@morbylanga.se
Berit Petersson
berit.petersson@morbylanga.se
Lena Petersén
lena.petersen@morbylanga.se
Magnus Yngvesson
magnus@kakelcenter.se
Berne Klysing
berne.klysing@morbylanga.se
Jessica Hellman
jessica.hellman@morbylanga.se
_____
Expedieras till:
Kalmar Tingsrätt, Box 613, 391 26 Kalmar
Valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 142

2019-06-17

Dnr KS 2019/000323

Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter
Magnus Björkegren (C)
Förslag på mötet
Christer Rosén (C).
Kommunfullmäktiges beslut
1. Utse Christer Rosén (C) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden från
den 17 juni 2019 till och med mandatperiodens utgång.
_____

Expedieras till:
Christer Rosén
HR/Lön
Sekreteraren
Ciceron/förtroendevalda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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