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§ 1 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sven Stensson utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 2 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Utsänd kallelse godkänns som dagordning för sammanträdet. 

_____ 
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§ 3 Dnr 2013/000949 -108 

Firmatecknare för Mörbylånga kommun 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 48, 2013-02-12 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson och kommunchef 

Monica Högberg utses att i förening teckna Mörbylånga kommun. 

2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Hans Sabelström utses som 

ersättare för Henrik Yngvesson och ekonomichef Elisabeth Wahlström 

utses som ersättare för Monica Högberg. 

3. Kommunstyrelsens § 48, 2013-02-12 upphävs. 

_____ 
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Henrik Yngvesson 

Monica Högberg 

Hans Sabelström 
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Kanslichefen 

Lkb 
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§ 4 Dnr 2014/000010 -133 

Övergripande överenskommelse 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet ställt 

sig bakom Kalmar läns integrationsvision. Syftet är att gemensamt skapa 

förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande, där individens 

resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, 

lokalsamhällets och regionens utveckling. 

Mörbylånga kommun har fått nya överenskommelser att underteckna. Idag 

har kommunen ett avtal för både asyl och PUT (permanent uppehålls-

tillstånd) men de nya överenskommelserna innebär separata överenskom-

melser för asyl respektive platser för barn med uppehållstillstånd. 

De nya avtalen innebär ett ökat antal asylplatser i vår kommun. Idag har vi 

3 platser och den nya överenskommelsen innebär 4 platser. Detta kommer att 

innebära att kommunen på sikt inte klarar uppdraget utan att öka med 

ytterligare lokaler för sin HVB verksamhet. 

Reglerna för ersättning till kommunerna ändras också från och med 2014-

01-01. Det betyder att den ersättning som kommunen får för mottagande 

halveras. För Mörbylånga kommun innebär det att vi från och med 1 januari 

2014 får 250 000 kr/år för mottagandet. Tidigare var ersättningen 

500 000 kr/år. 

Ann Willsund och Ann-Katrin Ståhl föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse 

Tjänsteskrivelse den 14 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig bakom överenskommelsen med Migrationsverket - 

Övergripande överenskommelse.  

2. Utsedda firmatecknare för Mörbylånga kommun undertecknar 

överenskommelsen. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur boendeplatser ska lösas så att 

det är möjligt att klara ytterligare asylplatser i kommunen. 
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_____ 

 

 

Expedieras till: 

Migrationsverket, Amanda Lysén, Bosättnings- och statsbidragsenheten, 

601 70 Norrköping 

M-verksamheten 

För kännedom: 

Avtalsregister 
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§ 5 Dnr 2014/000011 -130 

Överenskommelse om platser för barn med uppehålls-
tillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet ställt 

sig bakom Kalmar läns integrationsvision. Syftet är att gemensamt skapa 

förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande, där individens 

resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, 

lokalsamhällets och regionens utveckling. 

Mörbylånga kommun har fått nya överenskommelser att underteckna. Idag 

har kommunen ett avtal för både asyl och PUT (permanent uppehållstill-

stånd) men de nya överenskommelserna innebär separata överenskommel-

ser för asyl respektive platser för barn med uppehållstillstånd. 

De nya avtalen innebär ett ökat antal asylplatser i vår kommun. Idag har vi 

3 platser och den nya överenskommelsen innebär 4 platser. Detta kommer att 

innebära att kommunen på sikt inte klarar uppdraget utan att öka med 

ytterligare lokaler för sin HVB verksamhet. 

Reglerna för ersättning till kommunerna ändras också från och med 2014-

01-01. Det betyder att den ersättning som kommunen får för mottagande 

halveras. För vår kommun innebär det att vi från och med 1 januari 2014 får 

250 000 kr/år för mottagandet. Tidigare var ersättningen 500 000 kr/år. 

Ann Willsund och Ann-Katrin Ståhl föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse 

Tjänsteskrivelse den 14 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig bakom överenskommelsen med Migrationsverket – 

Överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd. 

2. Utsedda firmatecknare för Mörbylånga kommun undertecknar 

överenskommelsen. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur boendeplatser ska lösas så att 

det är möjligt att klara ytterligare asylplatser i kommunen. 
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_____ 

 

 

Expedieras till: 

Migrationsverket, Amanda Lysén, Bosättnings- och statsbidragsenheten, 

601 70 Norrköping 

M-verksamheten 

För kännedom: 

Avtalsregister 
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§ 6 Dnr 2014/000012 -130 

Överenskommelse om asylplatser 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga Kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet ställt 

sig bakom Kalmar läns integrationsvision. Syftet är att gemensamt skapa 

förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande, där individens 

resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, 

lokalsamhällets och regionens utveckling. 

Mörbylånga kommun har fått nya överenskommelser att underteckna. Idag 

har kommunen ett avtal för både asyl och PUT (permanent uppehållstill-

stånd) men de nya överenskommelserna innebär separata överenskommel-

ser för asyl respektive platser för barn med uppehållstillstånd. 

De nya avtalen innebär ett ökat antal asylplatser i vår kommun. Idag har vi 

3 platser och den nya överenskommelsen innebär 4 platser. Detta kommer att 

innebära att kommunen på sikt inte klarar uppdraget utan att öka med 

ytterligare lokaler för sin HVB verksamhet. 

Reglerna för ersättning till kommunerna ändras också från och med 2014-

01-01. Det betyder att den ersättning som kommunen får för mottagande 

halveras. För vår kommun innebär det att vi från och med 1 januari 2014 får 

250 000 kr/år för mottagandet. Tidigare var ersättningen 500 000 kr/år. 

Ann Willsund och Ann-Katrin Ståhl föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Överenskommelse 

Tjänsteskrivelse den 14 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ställa sig bakom överenskommelsen med Migrationsverket – 

Överenskommelse om asylplatser. 

2. Utsedda firmatecknare för Mörbylånga kommun undertecknar 

överenskommelsen. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur boendeplatser ska lösas så att 

det är möjligt att klara ytterligare asylplatser i kommunen. 

_____ 
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§ 7 Dnr 2013/000822 -854 

Verksamhetsbidrag till handikappföreningar och 
pensionärsföreningar gällande år 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Handikapp – och pensionärsföreningar inom Mörbylånga kommun har 

möjlighet att söka ett årligt verksamhetsbidrag. 

För detta verksamhetsbidrag finns inga riktlinjer i kommunens nuvarande 

bidragsregler. Politiska beslut krävs. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 6 november 2013, sammanställning 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 19 december 2013 

Jäv 

Berne Klysing och Roger Hedh deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja bidrag enligt utredningens förslag i kolumn ”förslag 2014”, samt 

att föreningar som inkommit för sent har möjlighet att få ny prövning av 

ansökan. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Wahlström 

Lena Petersén 

För kännedom: 
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§ 8 Dnr 2013/000644 -811 

Svar på Medborgarförslag - Gör badplatsen Balken i 
Mörbylånga hamn mera trivsam 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Ericsson, Mörbylånga föreslår att badplatsen Balken i Mörbylånga 

hamn görs trivsammare för alla de som utnyttjar platsen för sol och bad. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 24 september 2013 

Kommunledningsutskottets § 44 – Återremiss 

Tjänsteskrivelse den 21 november 2013 

Kommunledningsutskottet överlämnar utan eget förslag till beslut 

Förslag på mötet 

Günter Ruchatz (M), med instämmande av Nina Åkesson-Nylander (KD), 

yrkar på att medborgarförslaget hänskjuts till budgetberedningen 2015 för 

avsättning av pengar, samt anse med-borgarförslaget besvarat. 

Hans Sabelström (C) yrkar på återremiss för att undersöka om någon 

förening kan sköta badplatsen under säsong. 

Margaretha Lööf-Johanson (M) yrkar på att i väntan på att budgetbered-

ningen 2015 hanterat frågan för en rejäl långsiktig satsning se till att det 

finns toaletter, sopåtervinning och rejält med sittplatser under sommaren 

2014. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras 

idag eller vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Vidare ställer ordföranden Günter Ruchatz yrkande mot Margaretha Lööf-

Johansons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Günter 

Ruchatz yrkande. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för Günter Ruchatz yrkande. 

Nej-röst för Margaretha Lööf-Johansons yrkande. 

Omröstningsresultat 

7 ja-röster, 8 nej-röster 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Hänskjuta ärendet till budgetberedningen 2015. 

2. Uppdra till förvaltningen att ordna så det finns toaletter, sopåtervinning 

och rejält med sittplatser under sommaren 2014. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Budgetberedning 2015 

Roland Nanberg 

Lena Petersén 

För kännedom: 

Gunilla Ericsson 

Elisabeth Wahlström 

 

 

 



 

c:\users\annohl\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\42lcl3ci\110114 votering § 8.docx 
 

 

Kommunstyrelsen 
Ann-Charlott Karlsson 
ann-charlott.karlsson@morbylanga.se 

VOTERING 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2014-01-14 
Paragrafnummer 

8 

 

 
 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)   X  

Anna-Kajsa Arnesson (C)   X  

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  7 8 -- 
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§ 9 Dnr 2013/000777 -828 

Svar på Medborgarförslag - Lokal för anläggande av 
boulebanor i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Birgitta Pettersson, Mörbylånga har genom medborgarförslag kommit in 

med önskemål om hjälp med lokaler till Boulespel inomhus under de kalla 

årstiderna. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag anmält på kommunfullmäktige den 26 november 2013 

Tjänsteskrivelse den 2 december 2013 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 19 december 2013 

Förslag på mötet 

Ulf Magnusson (S) yrkar om tillägg att uppmana föreningen att söka bidrag 

för att kunna anlägga boulebanor. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsens beslutar detsamma. 

Vidare ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

Ulf Magnussons tillägg och finner att kommunstyrelsens beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsens 

överväganden. 

2. Föreningen uppmanas att söka bidrag för att kunna anlägga boulebanor. 

_____ 
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Expedieras till: 

Birgitta Petersson 

För kännedom: 

Jonas Everbrand 

Lena Petersén 
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§ 10 Dnr 2013/000712 -003 

Förändringar i bidragsreglerna gällande kultur- och 
fritidsområdet 

Sammanfattning av ärendet 

På riksidrottsmötet i Luleå 24–26 maj beslutades att den övre åldersgränsen 

för statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) höjs från 20 till 25 år. Att höja 

den övre åldersgränsen är ett försök att stimulera fler föreningar att bedriva 

verksamhet för äldre ungdomar men också en anpassning till gällande 

statliga regler. 

Beslutsunderlag 

Aktuellt från Smålandsidrotten nr 4 2013 

Tjänsteyttrande den 23 oktober 2013 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 31 oktober 2013 

Kommunstyrelsens beslut den 12 november 2013 - Återremiss 

Tjänsteyttrande den 20 november 2013 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 19 december 2013 

Förslag på mötet 

Günter Ruchatz (M), med instämmande av Nina Åkesson-Nylander (KD) 

och Elisabeth Cima-Kvarneke (V), yrkar bifall till kommunledningsut-

skottets punkt 1 och punkt 4. Punkt 2 ändras till ”Finansiering av punkt 1 

sker inom ramen för 2014 års budget.” Punkt 3 ändras till ”Bidragsmöj-

ligheter för 5-7 år ska hänskjutas till översynen av bidragsreglerna.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets 

förslag punkt 1 och 4, samt punkt 2 med förändring enligt yrkande och finner 

att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Vidare ställer ordföranden utskottets förslag punkt 3 mot Günter Ruchatz 

yrkande och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt yrkandet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förändringar i Mörbylånga kommuns bidragsregler gällande kultur och 

fritid träder i kraft från och med januari 2014 där övre åldersgränserna 

för barn- och ungdomsbidrag höjs från 20 till 25 år. 

2. Finansiering av punkt 1 sker inom ramen för 2014 års budget. 
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3. Bidragsmöjligheter för 5-7 år ska hänskjutas till översynen av 

bidragsreglerna. 

4. Uppdra till förvaltningen att utreda frågan om vi ska följa 

Smålandsidrottens antagna regler och detta ska ingå i uppdraget om 

översyn av bidragsreglerna 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 

Föreningslivet 

Hemsidan 

För kännedom: 

Lena Petersén 

Elisabeth Wahlström 
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§ 11 Dnr 2013/000855 -026 

Förslag på förbättring för personal på Mörbylånga 
kommuns förskolor 

Sammanfattning av ärendet 

Hans Sabelström (C), Nina Åkesson Nylander (KD), Anette Håkansson (FP) 

och Sven Stenson (M) har lagt ett förslag om att utrusta samtlig personal 

som har utearbete vid kommunens förskolor och förskoleklasser med 

ytterjacka för vinterbruk.  

Barn- och ungdomsutskottets föreslog att förslaget begränsas att gälla endast 

kommunens förskolor. Kostnaden för inköp av jackor till personal inom 

förskola är 80 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 18 november 2013.  

Barn- och ungdomsutskottets förslag till beslut den 9 december 2013 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 19 december 2013 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utrusta samtlig personal som har utearbete vid kommunens förskolor 

med ytterjacka för vinterbruk till en kostnad av 80 000 kronor.  

2. Pengar tas ur verksamhetens budget. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Magnus Sjöstedt 

För kännedom: 

Elisabeth Wahlström 
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§ 12 Dnr 2013/000960 -533 

Föreningsbidrag till färjetrafik mellan Färjestaden och 
Kalmar 2014-2018 

Sammanfattning av ärendet 

Färjestadens Företagsgrupp har bedrivit färjetrafik mellan Färjestaden och 

Kalmar under åren 2011 – 2013. Färjetrafiken har under perioden ersatt 

cykelbussen över Ölandsbron. Trafikverket, Mörbylånga kommun och 

Kalmar kommun har lämnat bidrag till verksamheten. Färjestadens 

Företagargrupp ämnar fortsätta med färjetrafiken och ansöker därför om 

föreningsbidrag för denna under perioden 2014 – 2018. 

Bengt Johansson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 14 januari 2014 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Färjestadens Företagsgrupp beviljas föreningsbidrag för färjetrafik 

mellan Färjestaden och Kalmar med 750 000:- under perioden 2014 – 

2018, fördelat på 200 000:- under 2014–2015, 150 000:- under 2016 och 

100 000:- under 2017–2018.  

2. Pengar för 2014 tas ur kommunstyrelsens projektbudget och för åren 

2015- 2018 hänskjuts till budgetberedningen.  

3. Föreningsbidraget ges under förutsättning att Färjestadens Företags-

grupp även får bidrag från Kalmar kommun och Trafikverket för 

färjetrafik mellan Kalmar och Färjestaden under åren 2014 – 2018. 

4. Uppdra till förvaltningen att teckna avtal med Färjestadens Företags-

grupp om utbetalning av föreningsbidrag för färjetrafik mellan 

Färjestaden och Kalmar under perioden 2014 – 2018. 

_____ 

Expedieras till: 

Färjestadens Företagsgrupp 

Förvaltningen 

Budgetberedningen, Elisabeth Wahlström 
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§ 13 Dnr 2013/000921 -700 

Omvårdnadslyftet 2014  

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ansöker hos Socialstyrelsen om medel för 

omvårdnadslyftet 2014. Ansökan ska vara inkommen till Socialstyrelsen 

senast den 20 januari 2014.  

Beslutsunderlag 

Ansökningsblankett för Omvårdnadslyftet 2014 (dnr 9.1-42284/2013).  

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 17 december 2013 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ansökan och översända densamma till Socialstyrelsen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialstyrelsen 

Anita Rosell 

För kännedom: 
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§ 14 Dnr 2013/000817 -235 

Albrunna 29:1 - Bygglov för uppförande av tre 
vindkraftverk. Sökande: Cementa AB 

Sammanfattning av ärendet 

Cementa AB, ansöker om att få Bygglov för uppförande av tre (3) stycken 

vindkraftverk om högst en totalhöjd på 130,5 meter (navhöjd = 80 m och 

rotordiameter = 101 m) och teknikbyggnad/kopplingsstation om 15 kvm, i 

verkens omedelbara närhet på fastigheten Albrunna 29:1, Albrunna, 

Mörbylånga kommun. En Miljöanmälan har gjorts samtidigt med bygglovs-

ansökan, en samordnad handläggning har skett enligt PBL, plan- och bygg-

lagen, och miljöbalken. 

Marie-Christine Svensson och Cajsa Elfverson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2013-11-06 

Ansökan inkommit 2011-10-31 

Trafikverket yttrande inkommit 2013-05-07 

Länsstyrelsen yttrande inkommit 2013-05-10, 2012-09-24 

Räddningstjänsten yttrande inkommit 2013-05-03 

Riksantikvarieämbetet yttrande inkommit 2013-05-15  

E.ONs yttrande inkommit 2013-05-10 

Luftfartsverket yttrande inkommit 2013-04-25 

Försvarsmakten yttrande inkommit 2013-08-19 

Teliasonera-Vindkraft yttrande inkommit 2013-04-23 

Sveriges Ornitologiska Förening yttrande inkommit 2013-10-21 

Ölands Ornitologiska Förening yttrande inkommit 2013-05-02 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:2, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:5, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Kvinnsgröta 5:2, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Kvinnsgröta 5:6, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 4:10, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:10, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:16, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:19, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:20, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 3:7, Synpunkter 
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Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 3:8, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 5:6, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 6:8, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 14:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 24:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 28:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:2, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:3, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:6, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:10, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:16, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Degerhamn 4:9, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby S:7, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 1:16, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 2:40, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 5:13, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 5:22, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 5:29, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 5:45, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 7:10, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 16:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 19:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 26:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 29:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Pilekulla 1:7, Synpunkter 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 2013-11-14 

Jäv 

Nina Åkesson-Nylander (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende 

på grund av delikatessjäv. 

Förslag på mötet 

Hans Sabelström (C), Günter Ruchatz (M), Elisabeth Cima-Kvarneke (V), 

Bength Andersson (S), Berne Klysing (FP), Ulf Magnusson (S), Jeanette 

Lindh (KD) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Eva Öberg (MP) och Roger Hedh (S) yrkar på avslag. 

Margaretha Lööf Johanson (S) yrkar: 

1. Återremiss för beredning av Världsarvsfrågan separat eller tillsammans 

med bygglovet eftersom väsentliga och avgörande handlingar inte finns 

med i beslutsunderlaget vilket är otillbörligt. ICOMOS skrivelse av den 
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21 november 2011 är inte behandlad och värderad och därför går det 

inte att ta ställning till effekterna av bygglovet. 

2. Att kommunen tar ett initiativ för att det tillsätts en kommission som ser 

över möjligheterna att det bildas en Världsarvs-myndighet för Sveriges 

alla Världsarv. I denna kommission bör kommunen, O2, Cementa, 

riksdagspolitikerna och Länsstyrelsen ingå som ett första steg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras 

idag eller vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för bifall. 

Nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

Beslutsgång 

Vidare hör ordföranden med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt 

Margaretha Lööf-Johansons yrkande 2 finner att kommunstyrelsen beslutar 

avslå detsamma. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja bygglov för 3 stycken vindkraftverk om en max totalhöjd på 

130,5 meter (navhöjd = 80 m och rotordiameter = 101 meter) på 

fastigheterna Albrunna 29:1, nordost Albrunna samhälle, Mörbylånga 
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kommun med stöd av 9 kap. 31 § i plan- och bygglagen PBL med 

tillhörande upplysningar. 

2. Villkor för beslut: 

- Reklam eller bilder får inte förekomma på verken. 

- Färgsättning ska vara homogen inom gruppen. 

- Bullernivån får ej överskrida 40dB(A) på bostäder. 

- Hinderbelysning ska vara enhetlig och synkroniserad inom 

vindkraftsgruppen. 

- Hinderbelysning i form av högintensivt blinkande vitt ljus tillåts ej. 

3. Bygglovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

4. Beslut om att lämna startbesked delegeras till stadsarkitekten. 

5. Beslut om: 

- Kontrollansvarig 

- Kontrollplan 

- Utstakning och lägeskontroll 

- Arbetsplatsbesök 

- Slutbesked 

Delegeras till stadsarkitekten. 

_____ 

 

Protokollsanteckning 

Charlotte Barvestad (ÖP) lämnar skriftlig protokollsanteckning. 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad hänvisning. 

Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL. 

Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som 

kan behövas.  
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Tillstånd att bygga närmare vägområde än tillåtet, göra ny utfart eller ändra 

den som finns (tillståndsgivare är väghållaren, oftast Trafikverket, 

kommunen eller lokal vägförening). 

Lagen om kulturminnen, där fornlämningar kan finnas (länsstyrelsen). 

Dispensansökan om landskapsbildskydd och strandskydd enligt miljöbalken 

kan behöva sökas (länsstyrelsen/kommunen). 

Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12. 

Förhandsanmälan ska göras till arbetsmiljöverket i Växjö om projektet 

kräver mer än 500 mandagar eller under 30 arbetsdagar sysselsätter mer än 

20 man samtidigt. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän kommunstyrelsen lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL).   

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga 

kraft. 

Observera att byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän 

kommunstyrelsen har gett ett startbesked  

 

 

Expedieras till: 

Cementa AB 

Plan och byggverksamheten 

Berörda grannar 

För kännedom: 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X  

Ulf Magnusson (S)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  12 3 -- 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X  

Ulf Magnusson (S)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  12 3 -- 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X  

Ulf Magnusson (S)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  12 3 -- 

 

 



Protokollsanteckning till KS 14 januari 2014, ärendena 14-17.

Ölandspartiet södra önskar anföra följande:

Tillstyrkande av ärendena 14 och 16 får konsekvenser för ärendena 15 och 17 och därför måste en 
helhetssyn prägla avgörandet och besluten ske i rätt ordning. 
Sverige har undertecknat ett antal FN-konventioner som vi därmed har bekräftat att vi ska följa. En 
av dessa konventioner är ”Världsarvskonventionen”. 
Ett tillstyrkande av bygglov (Ärende 15 och 17) kan komma att påverka UNESCO:s inställning till 
huruvida påverkan på vårt Världsarv blir så stor att Världsarvsstatusen dras in. Om UNESCO skulle 
anse att vi inte längre uppfyller kriterierna för att få ha ett Världsarv har Mörbylånga kommun brutit 
mot konventionen som Sverige har undertecknat. Det är helt oacceptabelt att Mörbylånga kommun 
som kommun och myndighet bryter mot en konvention som staten har undertecknat och ratificerat.

Innan Mörbylånga kommun kan fatta beslut i bygglovsfrågan måste ställningstagandet till huruvida 
vi alls vill ha ett Världsarv i kommunen avgöras. Det är mot tingens ordning att först fatta beslut 
angående bygglov för att sedan se vad som händer med Världsarvet beroende på att Sverige har 
undertecknat ovan nämnda konvention.

Vid sittande bord framkommer ett brev från ICOMOS daterat 2011. Diarienummer på brevet 
saknas. Brevet är ställt till Kommunstyrelsen men har inte tidigare synts i handlingar till styrelsen. 
Under mötet framkommer att alla aktuella  och relevanta handlingar finns ”på en CD”. Denna CD 
torde vara viktig som underlag för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som har hänt i 
förarbetet. CD:n har inte funnits tillgänglig för KS ledamöter, åtminstone inte för Ölandspartiet 
södras ledamot.
Underlaget för att fatta beslut i ärendena 14-17 har enligt Ölandspartiet södra därmed varit 
bristfälligt.
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§ 15 Dnr 2013/000819 -378 

Albrunna 29:1 - Föreläggande om försiktighetsmått 
med anledning av anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken 
om anläggande av tre vindkraftverk. Sökande: Cementa 
AB (Dnr 11/1031) 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan som inkom 2011-11-03 gäller uppförandet av högst tre 

vindkraftverk om högst 130,5 m totalhöjd på fastigheten Albrunna 29:1, 

Mörbylånga kommun. 

Anmälan gäller även anläggandet av vägar, nödvändiga installationer, 

kopplingskiosker och erforderliga ledningsdragningar inom anläggningen 

samt mellan anläggningen och anslutningspunkten till det yttre elnätet. 

De tre ansökta vindkraftverken ska ingå i en vindkraftsgrupp om totalt högst 

sex vindkraftverk.  

De övriga tre vindkraftverken har anmälts av O2 och behandlas i ett separat 

förslag till beslut. En gemensam teknisk beskrivning och 

miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för hela vindkraftsgruppen. De 

sex vindkraftverken beräknas enligt bolaget årligen producera ca 52 GWh 

förnyelsebar elenergi. 

Marie-Christine Svensson och Cajsa Elfverson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2013-11-06 

Anmälan enligt miljöbalken inkommit 2011-10-31 

Trafikverket yttrande inkommit 2013-05-07 

Länsstyrelsen yttrande inkommit 2013-05-10, 2012-09-24 

Räddningstjänsten yttrande inkommit 2013-05-03 

Riksantikvarieämbetet yttrande inkommit 2013-05-15 

E.ONs yttrande inkommit 2013-05-10 

Luftfartsverket yttrande inkommit 2013-04-25 

Försvarsmakten yttrande inkommit 2013-08-19 

Teliasonera-Vindkraft yttrande inkommit 2013-04-23 

Sveriges Ornitologiska Förening yttrande inkommit 2013-10-21 

Ölands Ornitologiska Förening yttrande inkommit 2013-05-02 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 2013-11-14 
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Jäv 

Nina Åkesson-Nylander (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende 

på grund av delikatessjäv. 

Förslag på mötet 

Hans Sabelström (C), Günter Ruchatz (M), Elisabeth Cima-Kvarneke (V), 

Bength Andersson (S), Berne Klysing (FP), Ulf Magnusson (S), Jeanette 

Lindh (KD) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Eva Öberg (MP) och Roger Hedh (S) yrkar på avslag. 

Margaretha Lööf Johanson (S) yrkar: 

1. Återremiss för beredning av Världsarvsfrågan separat eller tillsammans 

med bygglovet eftersom väsentliga och avgörande handlingar inte finns 

med i beslutsunderlaget vilket är otillbörligt. ICOMOS skrivelse av den 

21 november 2011 är inte behandlad och värderad och därför går det 

inte att ta ställning till effekterna av bygglovet. 

2. Att kommunen tar ett initiativ för att det tillsätts en kommission som ser 

över möjligheterna att det bildas en Världsarvs-myndighet för Sveriges 

alla Världsarv. I denna kommission bör kommunen, O2, Cementa, 

riksdagspolitikerna och Länsstyrelsen ingå som ett första steg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras 

idag eller vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för bifall. 

Nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 
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Beslutsgång 

Vidare hör ordföranden med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt 

Margaretha Lööf-Johansons yrkande 2 finner att kommunstyrelsen beslutar 

avslå detsamma. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

 Kommunstyrelsens beslut 

1. Förelägga Cementa AB (556013-5864), Degerhamn att iaktta följande 

försiktighetsmått i samband med uppförandet och driften av tre 

vindkraftverk på fastighet Albrunna 29:1 i Mörbylånga kommun: 

- Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

sökanden angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i 

ärendet om inte annat framgår av nedanstående försiktighetsmått. 

- Buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet 

överskrida ekvivalent ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder. Det angivna 

begränsningsvärdet ska kontrolleras genom källjudsmätningar och 

beräkningar. 

- Befintliga uteplatser, eller om sådana saknas ett område på 5 x 5 

meter intill befintliga bostadshus, får inte belastas med skuggbildning 

överstigande åtta timmar per år eller maximalt 30 minuter per dygn. 

- Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och 

färgsättning. Verksamhetsutövarens eller tillverkarens namn får inte 

anges med text på vindkraftverken så att de är synliga för 

allmänheten. 

- Vindkraftverken ska förses med sådan utmärkning, till exempel 

hinderbelysning, som vid uppförandetiden föreskrivs och godkänns 

av Transportstyrelsen. Hinderbelysning inom vindkraftgruppen ska 

synkroniseras. 

- Vägar, fundament, el- och teleledningar ska anläggas på ett sätt som 

begränsar skador på natur- och kulturvärden. Samråd ska ske med 

berörda myndigheter. Ingrepp får inte ske i buskage som är av stor 

betydelse för höksångarens häckning. En inventering ska genomföras 
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av expertis och redovisas tillsynsmyndigheten senast en månad innan 

byggstart. 

- Sökande ska till tillsynsmyndigheten senast en månad innan 

byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas, lämna in  skriftlig 

arbets- och tidsplan. Av planen ska framgå de olika byggnads- och 

anläggningsmomenten.  

- Sökanden ska senast en månad efter det att anläggningsarbetena är 

slutförda anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Temporärt nyttjade 

markytor under anläggningstiden, såsom upplags- eller 

uppställningsplatser, ska återställas snarast möjligt och senast två år 

efter att anläggningsarbetet avslutats. 

- Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras på tät 

yta utan avlopp, under tak och i övrigt på sådant sätt att eventuellt 

spill och läckage kan samlas upp. Kärl med farligt avfall ska vara 

märkta med sitt innehåll. 

- Före anläggningens driftstart ska ett kontrollprogram avseende 

fladdermöss tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Kontrollprogrammet ska omfatta samtliga tre vindkraftverk. 

Vindkraftverken ska med hänsyn till förekommande 

fladdermusaktivitet i området stängas av s.k. stoppreglering, under 

dygnets mörka timmar den tid på året och vid de väderförhållanden 

då risken för kollisioner är särskilt hög. Formerna för 

stoppregleringen ska ske inom ramen för ett kontrollprogram, som tas 

fram av expertis och i samråd med tillsynsmyndigheten.  

- Senast 30 dagar innan vindkraftverken uppförs ska Försvarsmaktens 

högkvarter meddelas om verkens exakta lägen och höjder. 

- Senast samma dag som anläggningen tas i drift ska detta meddelas 

Kommunstyrelsen. 

- Senast två år efter att elproduktionen har upphört ska vindkraftverk, 

maskinhus, transformatorer, ledningar och annan utrustning ha 

avlägsnats. Fundamenten och platserna för vindkraftverken ska ha 

anpassats till omgivande miljö. Arbetet ska utföras i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  
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1. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 § och 2 kap 

3 § och med hänvisning till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 27 §. 

2. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan 

kommer att sändas separat. 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad hänvisning. 

_____ 

Protokollsanteckning 

Charlotte Barvestad (ÖP) lämnar skriftlig protokollsanteckning. 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X  

Ulf Magnusson (S)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  12 3 -- 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X  

Ulf Magnusson (S)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  12 3 -- 

 

 



 

c:\users\annohl\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\42lcl3ci\110114 votering § 15 3.docx 
 

 

Kommunstyrelsen 
Ann-Charlott Karlsson 
ann-charlott.karlsson@morbylanga.se 

VOTERING 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2014-01-14 
Paragrafnummer 

15:3 

 

 
 

 

 

  

 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Günter Ruchatz (M)  X   

Eva Folkesdotter Paradis (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X  

Ulf Magnusson (S)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  12 3 -- 

 

 



Protokollsanteckning till KS 14 januari 2014, ärendena 14-17.

Ölandspartiet södra önskar anföra följande:

Tillstyrkande av ärendena 14 och 16 får konsekvenser för ärendena 15 och 17 och därför måste en 
helhetssyn prägla avgörandet och besluten ske i rätt ordning. 
Sverige har undertecknat ett antal FN-konventioner som vi därmed har bekräftat att vi ska följa. En 
av dessa konventioner är ”Världsarvskonventionen”. 
Ett tillstyrkande av bygglov (Ärende 15 och 17) kan komma att påverka UNESCO:s inställning till 
huruvida påverkan på vårt Världsarv blir så stor att Världsarvsstatusen dras in. Om UNESCO skulle 
anse att vi inte längre uppfyller kriterierna för att få ha ett Världsarv har Mörbylånga kommun brutit 
mot konventionen som Sverige har undertecknat. Det är helt oacceptabelt att Mörbylånga kommun 
som kommun och myndighet bryter mot en konvention som staten har undertecknat och ratificerat.

Innan Mörbylånga kommun kan fatta beslut i bygglovsfrågan måste ställningstagandet till huruvida 
vi alls vill ha ett Världsarv i kommunen avgöras. Det är mot tingens ordning att först fatta beslut 
angående bygglov för att sedan se vad som händer med Världsarvet beroende på att Sverige har 
undertecknat ovan nämnda konvention.

Vid sittande bord framkommer ett brev från ICOMOS daterat 2011. Diarienummer på brevet 
saknas. Brevet är ställt till Kommunstyrelsen men har inte tidigare synts i handlingar till styrelsen. 
Under mötet framkommer att alla aktuella  och relevanta handlingar finns ”på en CD”. Denna CD 
torde vara viktig som underlag för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som har hänt i 
förarbetet. CD:n har inte funnits tillgänglig för KS ledamöter, åtminstone inte för Ölandspartiet 
södras ledamot.
Underlaget för att fatta beslut i ärendena 14-17 har enligt Ölandspartiet södra därmed varit 
bristfälligt.
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§ 16 Dnr 2013/000820 -235 

Degerhamn 4:83 och 4:1 - Bygglov för uppförande av 
tre vindkraftverk. Sökande: Degerhamn Vind AB 

Sammanfattning av ärendet 

Degerhamn Vind AB, dotterbolag till O2, ansöker om att få Bygglov för 

uppförande av tre (3) stycken vindkraftverk om högst en totalhöjd på 130,5 

meter (navhöjd = 80 m och rotordiameter = 101 m) och teknikbyggnad/-

kopplingsstation om 15 kvm, i verkens omedelbara närhet på fastigheterna 

Degerhamn 4:83 och 4:1, sydost Degerhamn, Mörbylånga kommun. En 

Miljöanmälan har gjorts samtidigt med bygglovsansökan, en samordnad 

handläggning har skett enligt PBL, plan- och bygglagen, och miljöbalken. 

Marie-Christine Svensson och Cajsa Elfverson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2013-11-06 

Ansökan inkommit 2011-10-31 

Trafikverket yttrande inkommit 2013-05-07 

Länsstyrelsen yttrande inkommit 2013-05-10, 2012-09-24 

Räddningstjänsten yttrande inkommit 2013-05-03 

Riksantikvarieämbetet yttrande inkommit 2013-05-15 

E.ONs yttrande inkommit 2013-05-10 

Luftfartsverket yttrande inkommit 2013-04-25 

Försvarsmakten yttrande inkommit 2013-08-19 

Teliasonera-Vindkraft yttrande inkommit 2013-04-23 

Sveriges Ornitologiska Förening yttrande inkommit 2013-10-21 

Ölands Ornitologiska Förening yttrande inkommit 2013-05-02 

Södra Ölands Kyrkliga samfällighet yttrande inkommit 2013-06-03 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:2, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:5, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Kvinnsgröta 5:2, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Kvinnsgröta 5:6, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 4:10, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:10, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:16, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:19, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 1:20, Synpunkter 
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Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 3:7, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 3:8, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 5:6, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 6:8, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 14:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 24:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunna 28:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:2, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:3, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:6, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:10, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Albrunnatäkten 1:16, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Degerhamn 4:9, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby S:7, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 1:16, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 2:40, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 5.13, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 5:22, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 5:29, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 5:45, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 7:10, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 16:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 19:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 26:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Möckleby 29:1, Synpunkter 

Grannyttrande Mörbylånga Pilekulla 1:7, Synpunkter 

Samhällsbyggandsutskottets förslag till beslut 2013-11-14 

Jäv 

Nina Åkesson-Nylander (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende 

på grund av delikatessjäv. 

Förslag på mötet 

Hans Sabelström (C), Günter Ruchatz (M), Elisabeth Cima-Kvarneke (V), 

Bength Andersson (S), Berne Klysing (FP), Ulf Magnusson (S), Jeanette 

Lindh (KD) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Eva Öberg (MP) och Roger Hedh (S) yrkar på avslag. 

Margaretha Lööf Johanson (S) yrkar: 

1. Återremiss för beredning av Världsarvsfrågan separat eller tillsammans 

med bygglovet eftersom väsentliga och avgörande handlingar inte finns 
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med i beslutsunderlaget vilket är otillbörligt. ICOMOS skrivelse av den 

21 november 2011 är inte behandlad och värderad och därför går det 

inte att ta ställning till effekterna av bygglovet. 

2. Att kommunen tar ett initiativ för att det tillsätts en kommission som ser 

över möjligheterna att det bildas en Världsarvs-myndighet för Sveriges 

alla Världsarv. I denna kommission bör kommunen, O2, Cementa, 

riksdagspolitikerna och Länsstyrelsen ingå som ett första steg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras 

idag eller vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för bifall. 

Nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

Beslutsgång 

Vidare hör ordföranden med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt 

Margaretha Lööf-Johansons yrkande 2 finner att kommunstyrelsen beslutar 

avslå detsamma. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 
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Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja bygglov för 3 stycken vindkraft verk om en max totalhöjd på 

130,5 meter (navhöjd = 80 m och rotordiameter = 101 meter) på 

fastigheterna Degerhamn 4:83 och 4:1, sydost Degerhamn, Mörbylånga 

kommun med stöd av 9 kap. 31 § i plan- och bygglagen PBL med 

tillhörande upplysningar. 

2. Villkor för beslut: 

- Reklam eller bilder får inte förekomma på verken. 

- Färgsättning ska vara homogen inom gruppen. 

- Bullernivån får ej överskrida 40dB(A) på bostäder. 

- Hinderbelysning ska vara enhetlig och synkroniserad inom 

vindkraftsgruppen. 

- Hinderbelysning i form av högintensivt blinkande vitt ljus tillåts ej. 

3. Bygglovet debiteras separat. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

4. Beslut om att lämna startbesked delegeras till stadsarkitekten. 

5. Beslut om: 

- Kontrollansvarig 

- Kontrollplan 

- Utstakning och lägeskontroll 

- Arbetsplatsbesök 

- Slutbesked 

Delegeras till stadsarkitekten. 

_____ 

Protokollsanteckning 

Charlotte Barvestad (ÖP) lämnar skriftlig protokollsanteckning. 

 

Information 

Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad hänvisning. 

Plan- och byggverksamheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

utformningskraven i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen, PBL. 
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Byggherren är själv skyldig att skaffa sig de tillstånd från annat håll, som 

kan behövas.  

Tillstånd att bygga närmare vägområde än tillåtet, göra ny utfart eller ändra 

den som finns (tillståndsgivare är väghållaren, oftast Trafikverket, 

kommunen eller lokal vägförening). 

Lagen om kulturminnen, där fornlämningar kan finnas (länsstyrelsen). 

Dispensansökan om landskapsbildskydd och strandskydd enligt miljöbalken 

kan behöva sökas (länsstyrelsen/kommunen). 

Byggherren är i vissa fall skyldig att upprätta en arbetsmiljöplan för 

byggandet innan byggnationen påbörjas. Bestämmelser om detta finns i 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1999:3, §§ 10, 11 och 12. 

Förhandsanmälan ska göras till arbetsmiljöverket i Växjö om projektet 

kräver mer än 500 mandagar eller under 30 arbetsdagar sysselsätter mer än 

20 man samtidigt. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän kommunstyrelsen lämnat ett startbesked 

(enligt 10 kap. 3 § PBL).   

Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga 

kraft. 

Observera att byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän 

kommunstyrelsen har gett ett startbesked  
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Margaretha Lööf Johanson (S)   X  
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Protokollsanteckning till KS 14 januari 2014, ärendena 14-17.

Ölandspartiet södra önskar anföra följande:

Tillstyrkande av ärendena 14 och 16 får konsekvenser för ärendena 15 och 17 och därför måste en 
helhetssyn prägla avgörandet och besluten ske i rätt ordning. 
Sverige har undertecknat ett antal FN-konventioner som vi därmed har bekräftat att vi ska följa. En 
av dessa konventioner är ”Världsarvskonventionen”. 
Ett tillstyrkande av bygglov (Ärende 15 och 17) kan komma att påverka UNESCO:s inställning till 
huruvida påverkan på vårt Världsarv blir så stor att Världsarvsstatusen dras in. Om UNESCO skulle 
anse att vi inte längre uppfyller kriterierna för att få ha ett Världsarv har Mörbylånga kommun brutit 
mot konventionen som Sverige har undertecknat. Det är helt oacceptabelt att Mörbylånga kommun 
som kommun och myndighet bryter mot en konvention som staten har undertecknat och ratificerat.

Innan Mörbylånga kommun kan fatta beslut i bygglovsfrågan måste ställningstagandet till huruvida 
vi alls vill ha ett Världsarv i kommunen avgöras. Det är mot tingens ordning att först fatta beslut 
angående bygglov för att sedan se vad som händer med Världsarvet beroende på att Sverige har 
undertecknat ovan nämnda konvention.

Vid sittande bord framkommer ett brev från ICOMOS daterat 2011. Diarienummer på brevet 
saknas. Brevet är ställt till Kommunstyrelsen men har inte tidigare synts i handlingar till styrelsen. 
Under mötet framkommer att alla aktuella  och relevanta handlingar finns ”på en CD”. Denna CD 
torde vara viktig som underlag för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som har hänt i 
förarbetet. CD:n har inte funnits tillgänglig för KS ledamöter, åtminstone inte för Ölandspartiet 
södras ledamot.
Underlaget för att fatta beslut i ärendena 14-17 har enligt Ölandspartiet södra därmed varit 
bristfälligt.
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§ 17 Dnr 2013/000818 -378 

Degerhamn 4:83 och 4:1 - Föreläggande om försiktig-
hetsmått med anledning av anmälan enligt 9 kap 6 § 
miljöbalken om anläggande av tre vindkraftverk. 
Sökande: Degerhamn Vind AB 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan som inkom 2011-11-03 gäller uppförandet av högst tre 

vindkraftverk om högst 130,5 m totalhöjd på fastigheterna Degerhamn 4:83 

och 4:1, Mörbylånga kommun. Verkens placering är enligt bolaget 

(koordinater enligt RT 90 2,5 GON V): 

Anmälan gäller även anläggandet av vägar, nödvändiga installationer, 

kopplingskiosker och erforderliga ledningsdragningar inom anläggningen 

samt mellan anläggningen och anslutningspunkten till det yttre elnätet. 

De tre ansökta vindkraftverken ska ingå i en vindkraftsgrupp om totalt högst 

sex vindkraftverk. De övriga tre vindkraftverken har anmälts av Cementa 

AB och behandlas i ett separat förslag till beslut. En gemensam teknisk 

beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för hela 

vindkraftsgruppen. De sex vindkraftverken beräknas enligt bolaget årligen 

producera ca 52 GWh förnyelsebar elenergi. 

Marie-Christine Svensson och Cajsa Elfverson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2013-11-06 

Anmälan enligt miljöbalken inkommit 2011-31 

Trafikverket yttrande inkommit 2013-05-07 

Länsstyrelsen yttrande inkommit 2013-05-10, 2012-09-24 

Räddningstjänsten yttrande inkommit 2013-05-03 

Riksantikvarieämbetet yttrande inkommit 2013-05-15 

E.on yttrande inkommit 2013-05-10 

Luftfartsverket yttrande inkommit 2013-04-25 

Försvarsmakten yttrande inkommit 2013-08-19 

Teliasonera-Vindkraft yttrande inkommit 2013-04-23 

Sveriges Ornitologiska Förening yttrande inkommit 2013-10-21 

Ölands Ornitologiska Förening yttrande inkommit 2013-05-02 
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Södra Ölands Kyrkliga samfällighet yttrande inkommit 2013-06-03 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut 2013-11-14 

Jäv 

Nina Åkesson-Nylander (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende 

på grund av delikatessjäv. 

Förslag på mötet 

Hans Sabelström (C), Günter Ruchatz (M), Elisabeth Cima-Kvarneke (V), 

Bength Andersson (S), Berne Klysing (FP), Ulf Magnusson (S), Jeanette 

Lindh (KD) yrkar bifall till utskottets förslag. 

Eva Öberg (MP) och Roger Hedh (S) yrkar på avslag. 

Margaretha Lööf Johanson (S) yrkar: 

1. Återremiss för beredning av Världsarvsfrågan separat eller tillsammans 

med bygglovet eftersom väsentliga och avgörande handlingar inte finns 

med i beslutsunderlaget vilket är otillbörligt. ICOMOS skrivelse av den 

21 november 2011 är inte behandlad och värderad och därför går det 

inte att ta ställning till effekterna av bygglovet. 

2. Att kommunen tar ett initiativ för att det tillsätts en kommission som ser 

över möjligheterna att det bildas en Världsarvs-myndighet för Sveriges 

alla Världsarv. I denna kommission bör kommunen, O2, Cementa, 

riksdagspolitikerna och Länsstyrelsen ingå som ett första steg. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer frågan till kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras 

idag eller vid ett senare tillfälle och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt utskottets 

förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för bifall. 

Nej-röst för avslag. 
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Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

Beslutsgång 

Vidare hör ordföranden med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt 

Margaretha Lööf-Johansons yrkande 2 finner att kommunstyrelsen beslutar 

avslå detsamma. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för avslag. 

Nej-röst för bifall. 

Omröstningsresultat 

12 ja-röster och 3 nej-röster. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förelägga Degerhamn Vind AB (556773-3463), Stockholm, att iaktta 

följande försiktighetsmått i samband med uppförandet och driften av tre 

vindkraftverk på fastigheterna Degerhamn 4:83 och 4:1 i Mörbylånga 

kommun: 

- Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

sökanden angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i 

ärendet om inte annat framgår av nedanstående försiktighetsmått. 

- Buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet 

överskrida ekvivalent ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder. Det angivna 

begränsningsvärdet ska kontrolleras genom källjudsmätningar och 

beräkningar. 

- Befintliga uteplatser, eller om sådana saknas ett område på 5 x 5 

meter intill befintliga bostadshus, får inte belastas med skuggbildning 

överstigande åtta timmar per år eller maximalt 30 minuter per dygn. 

- Samtliga vindkraftverk ska ges en enhetlig utformning och 

färgsättning. Verksamhetsutövarens eller tillverkarens namn får inte 

anges med text på vindkraftverken så att de är synliga för 

allmänheten. 

- Vindkraftverken ska förses med sådan utmärkning, till exempel 

hinderbelysning, som vid uppförandetiden föreskrivs och godkänns 

av Transportstyrelsen. Hinderbelysning inom vindkraftgruppen ska 

synkroniseras. 
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- Vägar, fundament, el- och teleledningar ska anläggas på ett sätt som 

begränsar skador på natur- och kulturvärden. Samråd ska ske med 

berörda myndigheter. Ingrepp får inte ske i buskage som är av stor 

betydelse för höksångarens häckning. En inventering ska genomföras 

av expertis och redovisas tillsynsmyndigheten senast en månad innan 

byggstart. 

- Sökande ska till tillsynsmyndigheten senast en månad innan 

byggnads- och anläggningsarbetena påbörjas, lämna in skriftlig 

arbets- och tidsplan. Av planen ska framgå de olika byggnads- och 

anläggningsmomenten.  

- Sökanden ska senast en månad efter det att anläggningsarbetena är 

slutförda anmäla detta till tillsynsmyndigheten. Temporärt nyttjade 

markytor under anläggningstiden, såsom upplags- eller 

uppställningsplatser, ska återställas snarast möjligt och senast två år 

efter att anläggningsarbetet avslutats. 

- Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras och förvaras på tät 

yta utan avlopp, under tak och i övrigt på sådant sätt att eventuellt 

spill och läckage kan samlas upp. Kärl med farligt avfall ska vara 

märkta med sitt innehåll. 

- Senast 30 dagar innan vindkraftverken uppförs ska Försvarsmaktens 

högkvarter meddelas om verkens exakta lägen och höjder. 

- Senast samma dag som anläggningen tas i drift ska detta meddelas 

Kommunstyrelsen. 

- Senast två år efter att elproduktionen har upphört ska vindkraftverk, 

maskinhus, transformatorer, ledningar och annan utrustning ha 

avlägsnats. Fundamenten och platserna för vindkraftverken ska ha 

anpassats till omgivande miljö. Arbetet ska utföras i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  

2.  Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 § och 2 kap 

3 § och med hänvisning till förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 27 §. 

3. För beslutet debiteras en av fullmäktige fastställd avgift. Fakturan 

kommer att sändas separat. 
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Besluten kan överklagas var för sig, se bifogad hänvisning. 

_____ 

Protokollsanteckning 

Charlotte Barvestad (ÖP) lämnar skriftlig protokollsanteckning. 
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Nina Åkesson Nylander (KD)  X   

Berne Klysing (FP)  X   

Margaretha Lööf Johanson (S)   X  

Bength Andersson (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S) Roger Hedh (S)   X  

Ulf Magnusson (S)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anne Wilks (MP) Eva Öberg (MP)   X  

Henrik Yngvesson (M)  X   

  12 3 -- 
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Protokollsanteckning till KS 14 januari 2014, ärendena 14-17.

Ölandspartiet södra önskar anföra följande:

Tillstyrkande av ärendena 14 och 16 får konsekvenser för ärendena 15 och 17 och därför måste en 
helhetssyn prägla avgörandet och besluten ske i rätt ordning. 
Sverige har undertecknat ett antal FN-konventioner som vi därmed har bekräftat att vi ska följa. En 
av dessa konventioner är ”Världsarvskonventionen”. 
Ett tillstyrkande av bygglov (Ärende 15 och 17) kan komma att påverka UNESCO:s inställning till 
huruvida påverkan på vårt Världsarv blir så stor att Världsarvsstatusen dras in. Om UNESCO skulle 
anse att vi inte längre uppfyller kriterierna för att få ha ett Världsarv har Mörbylånga kommun brutit 
mot konventionen som Sverige har undertecknat. Det är helt oacceptabelt att Mörbylånga kommun 
som kommun och myndighet bryter mot en konvention som staten har undertecknat och ratificerat.

Innan Mörbylånga kommun kan fatta beslut i bygglovsfrågan måste ställningstagandet till huruvida 
vi alls vill ha ett Världsarv i kommunen avgöras. Det är mot tingens ordning att först fatta beslut 
angående bygglov för att sedan se vad som händer med Världsarvet beroende på att Sverige har 
undertecknat ovan nämnda konvention.

Vid sittande bord framkommer ett brev från ICOMOS daterat 2011. Diarienummer på brevet 
saknas. Brevet är ställt till Kommunstyrelsen men har inte tidigare synts i handlingar till styrelsen. 
Under mötet framkommer att alla aktuella  och relevanta handlingar finns ”på en CD”. Denna CD 
torde vara viktig som underlag för att kunna bilda sig en uppfattning om vad som har hänt i 
förarbetet. CD:n har inte funnits tillgänglig för KS ledamöter, åtminstone inte för Ölandspartiet 
södras ledamot.
Underlaget för att fatta beslut i ärendena 14-17 har enligt Ölandspartiet södra därmed varit 
bristfälligt.
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§ 18 Dnr 2014/000003 -104 

Berne Klysing (FP) - Avsägelse som ledamot i barn- 
och ungdomsutskottet 

Beslutsunderlag 

Avsägelse den 7 januari 2014. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

 

_____ 
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§ 19 Dnr 2014/000004 -102 

Val av ledamot i barn- och ungdomsutskottet efter 
Berne Klysing (FP) 

Förslag på mötet 

Berne Klysing (FP) föreslår Monika Bergman (FP) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Monika Bergman (FP) utses som ledamot i barn- och ungdomsutskottet 

efter Berne Klysing (FP) till och med mandatperiodens utgång. 

_____ 
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Monika Bergman 
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Verksamhetsstöd – Personal 

Sekreteraren 

Walda 

Hemsidan 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45 (48) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2014-01-14  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 782 - 

Meddelanden och information 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 7 januari 2014. 

Information Mörbylånga Bostads AB och Mörbylånga Fastighets 
AB 

Berne Klysing, ordförande i bolagsstyrelserna informerade bland annat om 

bolagens uppdrag, utveckling och vad som är på gång. Se anteckning som 

delades ut på sammanträdet. 

Ny information föreslogs vara i april efter bokslut samt i oktober 2014 för en 

bredare information. 

_____ 
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§ 21 Dnr 2014/000009 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2014 

Beslutsunderlag 

Barn- och ungdomsutskottets protokoll den 11 november och den 

9 december 2013 

Kommunledningsutskottets protokoll den 21 november och den 19 december 

2013 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll den 14 november och den 

10 december 2013 

Vård- och omsorgsutskottets protokoll den 19 november och den 17 

december 2013 

Sammanställning av delegationsbeslut nr 14:1 till och med nr 14:9. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns. 

_____ 
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§ 22 Dnr 9992 - 

Anmälan av beslut grundat på särskilt förordnande 

Beslutsunderlag 

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU den 3 december 

2013. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av beslut grundat på särskilt förordnande godkänns. 

_____ 
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Ingela Öhrling 

För kännedom: 
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§ 23 Dnr 6678 - 

Utredning om faderskap 

Sekretessärende 

_____ 
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För kännedom: 
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Bo Blad (S) § 7 
X 
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