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§ 94 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kent Ingvarsson och Bertil Johansson utses att justera dagens protokoll 

torsdagen den 18 juni 2015, klockan 14.00 på kommunkontoret.     

_____ 
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§ 95 Dnr 4116 - 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med förändringen att ett extra 

ärende om avsägelse tillkommer.     

_____ 
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§ 96 Dnr 4117 - 

Godkännande av kungörelse 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla, hemsidan och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har inget att erinra mot sättet för sammanträdets 

kungörande varför kungörelsen godkänns.   

_____ 
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§ 97 Dnr 2015/000171 -105 

Meddelanden och information  

Presentation av ledamöter och ersättare 

Marcus Johansson Persson (C) 

Nora Eklöv (MP) 

Sebastian Hallén (FP)  

Veronika Hildingsson (S) 

May-Anita Brevik (V)       

Anteckningar 

Samordningsgruppens anteckningar från den 4 juni 2015.    

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 22 september 2015. 

Föreningen Ursprung 

Magnus Bergman och Johan Grusell informerar om arbetet med föreningen 

Ursprung. Smakprov på deras musik spelas upp. 

Information M-verksamheten 

Ann Willsund, sektionschef för M-verksamheten, informerar om de delar av 

M-verksamheten som tidigare ingick i socialnämndens område. 

_____ 
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§ 98 Dnr 783 - 

Interpellationer och frågor 

Inga interpellationer eller frågor har lämnats in till detta sammanträde.     

_____ 
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§ 99 Dnr 2014/000669 -843 

Svar på medborgarförslag - Årligt driftbidrag till Ölands 
Museum Himmelsberga 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att Mörbylånga kommun beslutar om ett årligt 

driftsbidrag till Ölands museum i Himmelsberga.    

Förslagsställaren deltar i överläggningen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, anmält den 25 november 2014. 

Tjänsteskrivelse den 30 april 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Ansökan om verksamhetsbidrag avslås på grund av att Mörbylånga 

kommun redan stöttar hembygdsföreningarna genom två olika 

bidragstyper och att kommunen prioriterar en satsning på världsarvet 

södra Ölands odlingslandskap. 

2.  Den här typen av bidragsfrågor bör i fortsättningen hanteras av Ölands 

kommunalförbund.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Engqvist, Sparringgatan 1, 386 50 Mörbylånga 

För kännedom: 

Kultur- och näringslivssektorn 
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§ 100 Dnr 1162/8 - 

Anmälan av motioner 

Beslutsunderlag 

Av Eric Rosenlund (SD) om att ärenden som gäller kommunens avtal med 

Migrationsverket ska beslutas av fullmäktige.   

Av Margaretha Lööf-Johanson (S) om att utreda möjligheterna till att starta 

utbildningar med inriktning mot ornitologi på grundskole-, gymnasie- och 

högskolenivå. 

Av Bength Andersson (S) om att kvalitetssäkra mottagandet av asylsökande 

och nyanlända till kommunen.        

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Motionerna remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 
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§ 101 Dnr 2015/000055 -028 

Svar på motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Utvärdera kommunens 
friskvårdssatsningar och satsa på nytt 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs uppfattningen att Mörbylånga kommun ska utvärdera de 

insatser som görs beträffande friskvård för anställda. Motionärerna påpekar 

att erfarenheten från andra kommuner visar att det ofta är de redan friska och 

välmotiverade som utnyttjar de möjligheter till friskvård som arbetsgivarna 

erbjuder. Motionen hänvisar vidare till en av Arbetsmiljöverket genomförd 

undersökning som beskriver att stress och andra psykiska besvär generellt 

ökar hos anställda. I motionen föreslås därför en utvärdering och en möjlig 

satsning på nya former av friskvårdsarbete.     

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 17 februari 2015. 

Kommunfullmäktiges § 9/2015. 

Tjänsteskrivelse den 4 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015.  

Förslag framförda under mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) med instämmande av Bength Andersson (S): 

Bifall till motionen. 

Eva Folkesdotter Paradis (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslagen och finner att fullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning 

godkänns: Ja för kommunstyrelsens förslag och nej för Elisabeth Cima-

Kvarnekes förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 28 ja-röster, 19 nej-röster och ingen som avstår beslutar fullmäktige 

enligt kommunstyrelsens förslag. Se separat omröstningsbilaga. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att nuvarande 

friskvårdssatsningar sker med stöd av arbetsmiljöenkäten och gör det 

möjligt att anpassa det hälsofrämjande arbetet efter de faktiska 

omständigheter som anställda upplever.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Anders Wassbäck 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M) Simon Sjöstedt (M) X   

Sven Stensson (M) Mats Edén (M) X   

Per Fredriksson (M)  X   

Carl Dahlin (M)  X   

Inger Bergman (M)  X   

Kent Ingvarsson (M)  X   

Elisabeth Schröder (M) Jörgen Ohlsson (M) X   

Günter Ruchatz (M)  X   

Gun Karlesand (M)  X   

Jimmy Odenäng (M)  X   

Roger Jonsson (M)  X   

Lena Norlander (M)  X   

Pia Schröder (M)  --- --- --- 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (FP) Sebastian Hallén (FP) X   

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Eva Öberg (MP)  X   
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Johan P Hammarstedt (MP) Bo Sjölin (MP) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S) Henriette Koblanck (S)  X  

Carina Adolfsson Elgestam (S) Kurt Arvidsson (S)  X  

Matilda Wärenfalk (S) Veronika Hildingsson (S)  X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S)   X  

Jerker Nilsson (S)   X  

Malin Hedberg (S)   X  

Tina Thuresson (S) Per Elgestam (S)  X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S) MariAnne Johansson (S)  X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Anna Hedh (S)  --- ---- ---- 

Roger Hedh (S)   X  

Ella-Britt Andersson (S)   X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)   X  

Anders Wassbäck (V) May-Anita Brevik (V)  X  

Claus Zaar (SD) Bert Carlsson (SD)  X  

Anne Oscarsson (SD)   X  

Eric Rosenlund (SD)  X   

Bertil Eriksson (SD)   X  

Rolf Jönsson (SD)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

  28 19 --- 
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§ 102 Dnr 2015/000278 -253 

Försäljning av fastigheterna Matrosen 1, Hotellet 1, 
Lotsen 5, Lotsen 6, Lotsen 7, del av Lotsen 8, 
Sjömannen 3, Sjömannen 4, Sjömannen 5, Styrmannen 
1 och del av Mörbylånga 11:27 och Mörbylånga 12:2 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har under flera år arbetat för att möjliggöra en utveckling av 

Mörbylånga hamn och köpt in fastigheter och verksamheter i hamnområdet. 

Nu är kommunen tillsammans med Mörbylånga Bostad AB rådig över hela 

hamnområdet, vilket ger möjligheten att exploatera området.     

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 8 maj 2015, med bilagor. 

Tilläggsavtal, daterat den 8 maj 2015. 

Tjänsteskrivelse den 8 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015.   

Förslag framförda under mötet 

Henrik Yngvesson (M) med instämmande av Ulrik Brandén (M), Kent 

Ingvarsson (M), Anna-Kajsa Arnesson (C) och Günter Ruchatz (M): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

Roger Hedh (S) med instämmande av Anne Wilks (MP), Nina Åkesson-

Nylander (KD) och Henriette Koblank (S): Ärendet återremitteras för 

ytterligare beredning för att försäkra att avtalet är skrivet på ett juridiskt 

korrekt sätt och enligt gängse juridiska rutiner. Nedanstående punkter utgör 

skäl för återremiss. 

1. Det saknas en återköpsklausul som kan tillämpas om köparen går i 

konkurs. En sådan fanns i Kalmar vid avtalet med Fanerdun vilket gjorde att 

kommunen gick skadefri när projektet sprack. 

2. Vid försäljning av en sådan omfattning som detta avtal gäller, är det regel 

att pant/säkerhet anges eller en bankgaranti. 
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3. Tilläggsavtalet behöver kompletteras med regler för hur de kostnader som 

ska delas lika ska fastställas. En oberoende revisor behöver gå igenom denna 

del av avtalet. 

4. Paragraf 4: Hela avtalstiden 24 månader är oklar när det gäller tillträde till 

övriga fastigheter. Enligt paragraf 8 kan denna utan begränsning förlängas av 

företaget. Kommunen synes sakna möjlighet att påskynda byggnationen eller 

bryta avtalet. Om förlängning sker flera år framåt finns inga regler gällande 

kommunens delaktighet eller eventuella ansvar för byggnadernas behov av 

underhåll/rivning vid en framtida överlåtelse. 

5. Paragraf 7: Det behöver förtydligas vad som avses med att arbetet ska vara 

påbörjat inom 18 månader. Det räcker inte med att ”spaden ska vara i 

jorden”. 

6. Paragraf 7 andra stycket: Kommunens rätt till uppsägning av avtalet 

begränsas till 24 månader om inte förlängning sker. Detaljplanearbetet 

kommer att ta tid och det finns risk för överskridande av tiden för avtalets 

giltighet. Dessutom är det oklart vad som ska ske med fastighet 1 om 

uppsägning sker inom tidsramen. 

7. Paragraf 9: Efter avtalstidens utgång synes köparen kunna överlåta 

fastigheterna utan kommunens godkännande. Företaget kan överlåta hela 

eller delar av avtalet till väsentligt högre pris. Det saknas en klausul om 

återköpsskilling/tilläggsköpeavtal. 

8. Allmänt: I paragraf 1, sista meningen, talas om följande villkor. Inga 

villkor finns skrivna i paragraf 2. 

Brukligt vid avtal i denna storlek att ordet Köpeskilling används. I paragraf 3 

saknas köpeskilling per fastighet/etapp. 

I paragraf 4 är det otydligt hur tillträdesdag ska bestämmas. 

I paragraf 11, vid tvist ska domstol anlitas. Det anges ej vilken lag som ska 

tillämpas, vilket land och vid vilken domstol detta ska ske. 

Tilläggsavtalet paragraf 1 e) och f) är identiska. 

Anne Oscarsson (SD): Avslag på hela ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram förslaget om återremiss och finns att fullmäktige 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och  

Anne Oscarssons förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt 
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kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Följande propositionsordning 

godkänns: Ja för kommunstyrelsens förslag och nej för Anne Oscarssons 

förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 33 ja-röster, 7 nej-röster och 7 som avstår beslutar fullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. Se separat omröstningsbilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

2.  Tilläggsavtalet godkänns. 

3.  Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet och tilläggsavtalet.   

Reservationer 

Roger Hedh (S), Nina Åkesson-Nylander (KD), Anne Wilks (MP), Eva 

Öberg (MP), Henriette Koblank (S), MariAnne Johansson (S), Jerker Nilsson 

(S), Bo Sjölin (MP), Bert Carlsson (SD), Anne Oscarsson (SD), Eric 

Rosenlund (SD), Bertil Eriksson (SD) och Rolf Jönsson (SD) reserverar sig 

mot beslutet. Nina Åkesson-Nylander och SD-gruppen lämnar skriftliga 

reservationer. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Salman Invest AB, Skeppsgossevägen 14, 393 59 Kalmar 

För kännedom: 

Verksamhetsstöd – Mark & Exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 



 

 

 

Reservation ärende 10, Försäljning av fastigheterna Matrosen 1, Hotellet 1, Lotsen 5, Lotsen 

6, Lotsen 7, del av Lotsen 8, Sjömannen 3, Sjömannen 4, Sjömannen 5, Styrmannen 1 och del 

av Mörbylånga 11:27 och Mörbylånga 12:2 

Dnr 2015/000278 -253  

 

Efter det har framkommit flertalet frågetecken från olika håll ang avtalets utformning, anser 

jag att det hade varit klokt att kommunfullmäktige återremitterade ärendet för att återigen 

granska och vid behov format om avtalet, Detta för att skapa den trygghet som efterfrågades 

av flertalet ledamöter. Av både olyckliga och medvetna anledningar försvann den 

möjligheten. 

 

Det planerade projektet i Mörbylånga hamn är för undertecknad intressant och hade med stor 

sannolikhet inneburit ett bifall om kommunfullmäktige hade unnat sig en runda tillbaka för att 

låta granska avtalet av fler med kompetens på området. Gärna utanför vår 

kommunorganisation. 

 

Som fritidspolitiker är det således omöjligt att bifalla ett avtal som borde ha granskats 

ytterligare innan slutgiltigt beslut.  

 

Med ovanstående motivering reserverar jag mig mot kommunfullmäktiges beslut. 

 

 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Ledamot kommunfullmäktige 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M) Simon Sjöstedt (M) X   

Sven Stensson (M) Mats Edén (M) X   

Per Fredriksson (M)  X   

Carl Dahlin (M)  X   

Inger Bergman (M)  X   

Kent Ingvarsson (M)  X   

Elisabeth Schröder (M) Jörgen Ohlsson (M) X   

Günter Ruchatz (M)  X   

Gun Karlesand (M)  X   

Jimmy Odenäng (M)  X   

Roger Jonsson (M)  X   

Lena Norlander (M)  X   

Pia Schröder (M)  --- --- --- 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (FP) Sebastian Hallén (FP) X   

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Anne Wilks (MP)    X 

Eva Öberg (MP)    X 
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§ 103 Dnr 2013/000009 -341 

Skyddsföreskrifter för vattentäkter - revidering 

Sammanfattning av ärendet 

Ett beslut behöver tas av kommunfullmäktige om antagande av 

vattenskyddsområden samt föreskrifter för vattenverken i Södra Möckleby, 

Grönhögen, Segerstad, Triberga samt Gårdby. Syftet med 

vattenskyddsområden är att ge grundvattenförekomster som är viktiga för 

dricksvattenförsörjningen ett nödvändigt skydd för att säkra 

råvattentillgången i ett flergenerationsperspektiv.     

Beslutsunderlag 

Tekniska rapporter för nämnda vattenverk. 

Kartor över de föreslagna vattenskyddsområdena. 

Reviderade skyddsföreskrifter för de föreslagna vattenskyddsområdena. 

Samrådsredogörelse samt svar på synpunkter från möten i respektive 

vattenskyddsområde. 

Tjänsteskrivelse den 7 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015.   

Förslag framförda under mötet 

Henrik Yngvesson (M): Skyddsföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 

2016. 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att 

fullmäktige beslutar enligt förslaget. Ordförande lägger fram Henrik 

Yngvessons tilläggsförslag och finner att fullmäktige beslutar enligt 

förslaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  De föreslagna vattenskyddsområdena i Södra Möckleby, Grönhögen, 

Segerstad, Triberga och Gårdby samt dess föreskrifter antas.   

2.  Skyddsföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2016. 

_____ 
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Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala 
grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga kommun 

Huvudman för vattentäkterna är Mörbylånga kommun, teknisk 

affärsverksamhet. Tillsynsmyndighet är den kommunala nämnden för 

miljöfrågor i Mörbylånga kommun.   

Skyddsföreskrifter  

Bestämmelser för den sekundära skyddszonen gäller alltid även för den 

primära. För den primära skyddszonen anges dessutom i vissa fall skärpta 

föreskrifter. 

Definitioner 

Med ”hantering” avses nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, 

användning, spridning, omhändertagande, destruktion, konvertering, 

saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Med ”uppställning av fordon” avses att fordonet lämnas obevakat mer än 12 

timmar.  

Med ”växtnäringsämnen” avses konstgödsel, mineralisk gödsel, stallgödsel 

(fastgödsel, kletgödsel, urin), avloppsslam, vedaska och övriga organiska 

gödselmedel. 

Vattentäktszonen är ett område med en eller flera vattentäkter där endast 

vattentäktsverksamhet får bedrivas. Utgångspunkten med vattentäktszonen 

är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Principen ska vara att 

området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren.   

Den primära skyddszonen är det område där en förorening kan få en akut 

påverkan på vattentäkten. Denna zon upprättas för att skapa rådrum i 

händelse av en akut förorening.  

Den sekundära skyddszonen skapas för att bibehålla en hög vattenkvalitet 

eller att förbättra vattenkvaliteten.  

1 § Vattentäktszonen 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området 

bör vara inhägnat. Områdets storlek framgår av tekniskt underlag.  

2 § Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor 

a) Primär skyddszon 

Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor i större mängd än 

20 liter kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Vid tillståndsgivning ska 

krav på invallning eller sekundärt skydd anges. Om fordon eller 
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arbetsmaskiner avses gäller kravet på invallning eller sekundärt skydd då det 

är obevakat mer än 2 timmar.  

Undantaget är eldningsolja för bruk på fastigheten som förvaras i cistern 

inomhus. 

Undantaget är också det bränsle och övriga oljor som finns i fordon och icke 

stationära arbetsmaskiner. Undantaget gäller dock inte fordon och 

arbetsmaskiner som lämnas utan uppsikt längre än 14 dygn om de har en 

sammanlagd olje- och bränslemängd mindre än 200 liter eller längre än 12 

timmar om de har en sammanlagd olje- och bränslemängd större eller lika 

med 200 liter. 

b) Sekundär skyddszon 

För hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor i större mängd 

än 250 liter vid varje tillfälle krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten.  

Undantaget är eldningsolja för bruk på fastigheten som förvaras i cistern 

inomhus. 

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade 

eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan 

förhindras tränga ner i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som 

gäller enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) 

om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 

vätskor (se allmänna bestämmelser). 

Uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra 

för vattentäkten skadliga ämnen är förbjudet.  

3 § Jordbruk och trädgårdar 

a) Primär skyddszon  

Yrkesmässig lagring av ensilage samt lagring, användning och spridning av 

växtnäringsämnen, fast stallgödsel, flytgödsel, urin och avloppsslam kräver 

tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantaget är gödsling av trädgårdsland 

och blomsterrabatter vid odling för hushållsbehov och inom tomtmark och 

lagring av plastade balar under max ett år. 

Det är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel. Förbudet avser inte 

användning av kemiska bekämpningsmedel direkt mot skadedjur inomhus, 

liksom hushållsanvändning av kemiska bekämpningsmedel om det sker 

inomhus samt användning av miljömärkta medel på husfasad. Förbudet avser 

ej heller transport av kemiska bekämpningsmedel för hushållsförbrukning. 

Hantering av andra kemikalier och för yt- och grundvatten skadliga ämnen 

ska anmälas till tillsynsmyndighet. Anmälan krävs dock inte för hantering av 

färg, lösningsmedel och liknande i hushåll och för underhåll av byggnad.  

Djurbeläggningen på betesmark får inte vara högre än att ett 

sammanhängande växttäcke bibehålls på minst 80 % av varje delområde om 

200 kvm av arealen i den aktuella betesfållan. 

b) Sekundär skyddszon 

Den sekundära skyddszonen utgörs av området runt den primära 

skyddszonen samt området inom 20 m från vattendragskanten vid 
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medelvattenföring på de vattendragssträckor som markerats på 

skyddsområdeskartan. 

Ensilage, växtnäringsämnen, flytgödsel, urin, avloppsslam och fast 

stallgödsel får endast hanteras, lagras och användas i den omfattning som 

tillämplig lagstiftning medger samt på sådant sätt att inte yt- och grundvatten 

förorenas. Kasserade ensilagebalar får ej läggas i stora upplag med risk för 

läckage av pressafter till yt- eller grundvatten, undantag är plastade balar 

under max ett år. All gödsling ska ske enligt gödslingsplan, undantaget är 

gödsling av trädgårdsland och blomsterrabatter vid odling för hushållsbehov 

och inom tomtmark.  

Användning och spridning av gödsel är förbjudet närmare än 6 meter från 

vattendragskanten vid medelvattenföring för de vattendrag som ligger inom 

sekundär zon. Förbudet gäller då vattendragen är vattenförande. 

Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och 

underhållas. Ny- och ombyggnader kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

För befintliga anläggningar får tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda 

regler. 

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden hantera 

kemiska bekämpningsmedel. Förbudet avser inte användning av kemiska 

bekämpningsmedel direkt mot skadedjur om det sker inomhus, liksom 

hushållsanvändning av kemiska bekämpningsmedel som sker inomhus samt 

användning av miljömärkta medel på husfasad. Förbudet avser ej heller 

transport av kemiska bekämpningsmedel för hushållsförbrukning. 

För yrkesmässig hantering och spridning av kemiska bekämpningsmedel, 

erfordras tillstånd av tillsynsmyndigheten.  

Hantering av andra kemikalier och för yt- och grundvatten skadliga ämnen 

ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan krävs dock inte för hantering 

av färg, lösningsmedel och liknande i hushåll och för underhåll av byggnad.  

Djurbeläggningen på betesmark får inte vara högre än att ett 

sammanhängande växttäcke bibehålls på minst 80 % av varje delområde om 

1000 kvm av arealen i den aktuella betesfållan. 

4 § Skogsbruk  

a) Primär skyddszon 

Användning och spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.  

Upplag av timmer, flis eller andra produkter från avverkning och gallring är 

förbjuden. Undantaget från förbudet är vedupplag omfattande max 50 m³ ved 

med max två års omsättningstid. 

Maskinell markberedning är förbjudet.  

Spridning av växtnäringsämnen i skogsmark är förbjuden. 

b) Sekundär skyddszon 

Permanenta upplag, dvs. mer än ett år, av bark, flis, spån och timmer är 

förbjudna. Upplag från en avverkningssäsong, dvs. tiden mellan 

knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning, får förekomma. 

Undantaget från förbudet är vedupplag omfattande max 50 m³ ved med max 

två års omsättningstid. 
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Det är förbjudet att inom en radie av 20 meter från de vattendrag som finns 

redovisade på skyddsområdeskartan jord- och vattenslå skogsplantor som är 

behandlade med kemiska bekämpningsmedel eller att rengöra förpackningar 

som innehållit plantor som behandlats med kemiska bekämpningsmedel. För 

all annan yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel, som inte 

kräver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, erfordras tillstånd av 

tillsynsmyndigheten.  

För markavvattning och skyddsdikning erfordras tillstånd av länsstyrelsen. 

Med skyddsdikning avses sådan dikning efter avverkning som inte kräver 

tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (jämför SKSFS 1993:2). Enligt denna ska 

skyddsdikning även anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den 

påbörjas.  

För spridning av växtnäringsämnen i skogsmark krävs tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. 

5 § Avledning av spillvatten och dagvatten samt hantering av 
avfall 

a) Primär skyddszon 

Det är förbjudet att installera nya anläggningar för utsläpp eller infiltration 

av avloppsvatten.  

b) Sekundär skyddszon 

Det är förbjudet att släppa ut orenat dagvatten från t.ex. hårdgjorda ytor 

kring industrier, tankningsplatser, biltvättar samt bark-, flis-, spån- och 

virkesupplag.  

Spillvattenledningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och 

underhållas. Tillsynsmyndigheten kan kräva att fastighetsägaren skall visa på 

att ledningarna är täta. Ny- och ombyggnader kräver tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. För befintliga anläggningar får tillsynsmyndigheten 

föreskriva särskilda regler. 

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall är förbjudet, undantag 

gäller dock för trädgårdskompost för enskild fastighet. Kompost för 

hushållsavfall kräver anmälan till de ansvariga för renhållningen.  

6 § Industrier och miljöfarlig verksamhet 

a) Primär skyddszon 

Verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvattnet får inte 

etableras.  

b) Sekundär skyddszon 

Nyetablering av verksamheter, där tillstånd eller anmälningsplikt normalt 

inte erfordras, som kan innebära risk för förorening av yt- och/eller 

grundvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Vid osäkerhet om 

verksamheten kan innebära risk för förorening skall tillsynsmyndigheten 

kontaktas. 

7 § Miljöfarliga ämnen 

a) Primär skyddszon 
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Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga ämnen 

såsom fenoler, organiska lösningsmedel, oljor, tjärprodukter m.m., utöver 

vad som behövs för normalt husbehov, är förbjudet.  

b) Sekundär skyddszon 

Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga ämnen 

såsom fenoler, organiska lösningsmedel, oljor, tjärprodukter m.m. utöver vad 

som behövs för normalt husbehov kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

8 § Vägar och hårdgjorda ytor 

a) Primär skyddszon 

Salt- och kemikaliespridning på väg och hårdgjorda ytor kräver tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. Erfoderlig halkbekämpning under vintertid med salt 

(natriumklorid) är undantaget. 

Anläggning av hårdgjorda ytor kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

b) Sekundär skyddszon 

Användning och spridning av kemiska bekämpningsmedel på vägar och 

hårdgjorda ytor är förbjudet.  

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt eller andra produkter 

för väghållning och vägskötsel är förbjudet.  

Deponering av snö från områden utanför skyddsområdet är förbjuden. 

Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten anlägga ny gata, 

väg eller järnväg eller plats för parkering eller uppställning av fordon. 

9 § Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningsarbeten 

a) Primär skyddszon 

För dikning, schakt- och anläggningsarbeten krävs tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. 

b) Sekundär skyddszon 

Nyetablering av kommersiella materialtäkter är förbjuden. Vid förnyat 

tillstånd ska verksamhetsutövaren visa att verksamheten kan bedrivas utan 

att grundvattenkvaliteten påtagligt försämras. 

För husbehovstäkt som inte är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken erfordras 

tillstånd av tillsynsmyndigheten.  

Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten utföra pålning, 

spontning, underjordsarbete, borrning, sprängning och liknande arbeten samt 

att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten om det sker på en yta 

större än 200 m
2
 eller till ett djup större än 1 m. Sådant tillstånd behövs dock 

ej om det är frågan om schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av 

befintliga vägar, diken, VA-, el- och teleledningar. 

10 § Energianläggningar och enskilda vattentäkter 

a) Primär skyddszon 

Inrättande av värmepumpsanläggning eller ändring av befintlig anläggning 

för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark, 

grundvatten eller ytvatten är förbjudet. 
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Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten anlägga ny eller 

ändra befintlig brunn för enskild grundvattentäkt. 

b) Sekundär skyddszon 

Inrättande av värmepumpsanläggning eller ändring av befintlig anläggning 

för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark, 

grundvatten eller ytvatten ska anmälas till kommunstyrelsen enligt 17 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att 

inrätta sådan värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområden krävs 

tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

Nyinstallerade anläggningar för utvinning eller lagring av värmeenergi eller 

kyla ur berg, mark, grundvatten eller ytvatten ska dokumenteras eller märkas 

ut så att den kan lokaliseras vid utförandet av andra markarbeten. 

Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten anlägga ny eller 

ändra befintlig brunn för enskild grundvattentäkt. 

11 § Fordonstvätt m.m. 

Primär skyddszon 

Tvätt av motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer och liknande som 

innehåller petroleumprodukter på sådan plats där tvättvattnet direkt eller 

indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet.  

12 § Arbetsfordon 

Primär skyddszon 

Uppställning av diesel-, bensin- och etanoldrivna lastbilar och 

arbetsmaskiner på ej hårdgjorda ytor, eller på hårdgjorda ytor utan 

ytvattenavrinning direkt till spill- eller dagvattenledning, kräver tillstånd. 

För hantering av bränsle för motordrift, se § 2a ovan. 

13 § Vattenarbeten, vattenbruk 

Primär och sekundär skyddszon 

För mindre vattenarbeten t.ex. muddrings-, schaktnings-, pålnings- och 

fyllningsarbeten samt sprängning av berg i eller intill sjöar och vattendrag 

som är av den karaktären att det inte erfordras miljödom gäller att de ej får 

utföras utan tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

Etablering av vattenbruksverksamheter som innebär utfodring av fisk och 

skaldjur eller annan jämförbar verksamhet, är förbjudet.  

14 § Stängsel, skyltar 

Primär och sekundär skyddszon 

Huvudmannen får ta mark i anspråk för att sätta upp stängsel och 

informationsskyltar om vattenskyddsområdet. Dessa skyltar ska vara 

utformade och placerade i enighet med gällande rekommendationer utgivna 

av ansvariga centrala myndigheter.  
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Allmänna bestämmelser och upplysningar 

Ny lagstiftning samt övrig lagstiftning 

Utöver ovanstående föreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet de 

särskilda bestämmelser som meddelats i annan ordning med stöd av annat 

lagrum och som har betydelse för syftet med vattenskyddsområdet, t.ex. 

föreskrifter utfärdade av centrala, regionala och kommunala myndigheter.  

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter 

beslutsdatum och som ändrar skyldigheterna inom här aktuellt 

skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. Tillstånd eller 

dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att 

iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar.   

Påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § 

miljöbalken. 

Tillsyn 

Den kommunala nämnden för miljöfrågor i Mörbylånga kommun är 

tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och 

förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.  

Tillstånd 

Ansökan om tillstånd som krävs enligt föreskrifterna görs hos 

tillsynsmyndigheten, som får bevilja tillstånd om den sökande visar att 

verksamheten eller åtgärden kommer att kunna utföras och drivas utan risk 

för att grundvattnet skadas. Ett tillstånd kan förenas med villkor. 

Tillstånd enligt föreskrifterna krävs inte om verksamheten har 

tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt kapitel 9 miljöbalken 

(miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kapitel 11 (vattenverksamhet), 

kapitel 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med 

stöd av miljöbalken.  

När anmälan krävs enligt föreskrifterna ska den göras till 

tillsynsmyndigheten, om inte annat anges, som kan förena sina beslut med 

krav på försiktighetsmått. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan 

verksamheten startar eller åtgärden vidtas. 

Hänsynsregler 

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att 

alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, 

skall skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till åtgärdens, eller 

verksamhetens art och omfattning, för att skydda hälsa och miljö mot skada 

och olägenhet.  

Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas 

komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet 
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eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada 

vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de 

skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de 

försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller 

avhjälpa skadan. 

I Jordbruksverkets författningssamling (SJVFS 2012:41) samt 

Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS 2011:7) finns specifika 

hänsynsregler för jordbruk respektive skogsbruk. 

Rapportering om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening 

skall omgående rapporteras av den som orsakat eller fått kännedom om 

händelsen, enligt 2 kap. 1 § och 5 § lagen om skydd mot olyckor och 2 kap. 

4 § förordningen om skydd mot olyckor. Rapporteringen görs till den 

kommunala räddningstjänsten, tel. 112 och till miljöverksamheten i 

Mörbylånga kommun. Olyckshändelser som rapporterats till 

räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten skall omedelbart rapporteras 

vidare till huvudmannen Mörbylånga kommuns tekniska verksamhet. 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 

31 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till 

fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde 

innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller 

om mark tas i anspråk. 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett 

avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens 

tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 

43 § väglagen. Det är lämpligt att huvudmannen informerar samtliga 

fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade 

föreskrifter.  

Andra bestämmelser 

Utöver tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det krävas prövning enligt 

annan lagstiftning för viss verksamhet t.ex. spridning av bekämpningsmedel 

och hantering av brandfarliga vätskor. 

Spridning av bekämpningsmedel 

Bestämmelser och råd om användning av bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområde finns i ”Statens naturvårdsverks föreskrifter om 

spridning av kemiska bekämpningsmedel; SNFS (1997:2)” och 

”Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 

1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområde”. 

Hantering av brandfarliga vätskor 

Enligt ”Naturvårdsverket föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; NFS 2003:24” ställs 

särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bl.a. att ytor på 
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vilka brandfarliga vätskor hanteras skall utformas på sådant sätt att spill och 

läckage kan insamlas och tas om hand. Vidare skall informationsskylt om 

”vattenskyddsområde” vara uppsatt. Sådan skylt kan mot ersättning 

tillhandahållas av vattentäktens huvudman. Cistern eller lösa behållare för en 

sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt 

skydd (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller liknande 

som är under regelbunden uppsikt). Besiktning av cisterner skall ske enligt 

ovanstående föreskrift (NFS 2003:24). 

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar i länet för 

transport av farligt gods. 

Dikning 

Enligt 5 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet mm är all 

markavvattning förbjuden i Kalmar län. 

Övriga upplysningar 

Kulturminneslagen (SFS 1988:950) reglerar vad som gäller för arkeologiska 

lämningar. Inom kommunen gäller även de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. 

För anläggningar och byggnationer kan verksamhetsutövare/boende åläggas 

att vidta åtgärder för att inte riskera att förorena yt- och grundvatten. 

Prövning sker från fall till fall.  

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen enligt 7 kap 22 § miljöbalken 

medge dispens från de förbud och krav på tillstånd som gäller enligt dessa 

skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap 26§ miljöbalken får sådan dispens ges 

endast om det är förenligt med skyddsföreskrifternas syfte. Ett beslut om 

dispens kan förenas med särskilda villkor. 

Redogörelse för ärendet 

Grundvatten är en livsviktig råvara vars kvantitet och kvalitet ska bevaras för 

de boende och för kommande generationer. Genom att begränsa vissa 

verksamheter och införa skärpta krav, utöver de krav som redan idag regleras 

av andra verksamheter, har samhället större möjlighet att styra miljöstörande 

verksamheter inom området. 
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Vattenskyddsområde med föreskrifter för de kommunala 
grundvattentäkterna Grönhögen, Södra Möckleby, 
Segerstad och Triberga, Mörbylånga kommun 

Huvudman för vattentäkterna är Mörbylånga kommun, teknisk 

affärsverksamhet. Tillsynsmyndighet är den kommunala nämnden för 

miljöfrågor i Mörbylånga kommun. 

Skyddsföreskrifter  

Bestämmelser för den sekundära skyddszonen gäller alltid även för den 

primära. För den primära skyddszonen anges dessutom i vissa fall skärpta 

föreskrifter. 

Definitioner 

Med ”hantering” avses nedan en verksamhet eller åtgärd som utgörs av 

tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, 

användning, spridning, omhändertagande, destruktion, konvertering, 

saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.  

Med ”uppställning av fordon” avses att fordonet lämnas obevakat mer än 12 

timmar.  

Med ”växtnäringsämnen” avses konstgödsel, mineralisk gödsel, stallgödsel 

(fastgödsel, kletgödsel, urin), avloppsslam, vedaska och övriga organiska 

gödselmedel. 

Vattentäktszonen är ett område med en eller flera vattentäkter där endast 

vattentäktsverksamhet får bedrivas. Utgångspunkten med vattentäktszonen 

är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Principen ska vara att 

området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren.   

Den primära skyddszonen är det område där en förorening kan få en akut 

påverkan på vattentäkten. Denna zon upprättas för att skapa rådrum i 

händelse av en akut förorening.  

Den sekundära skyddszonen skapas för att bibehålla en hög vattenkvalitet 

eller att förbättra vattenkvaliteten.  

1 § Vattentäktszonen 

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området 

bör vara inhägnat. Områdets storlek framgår av tekniskt underlag.  

2 § Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor 

a) Primär skyddszon 
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Hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor i större mängd än 

20 liter kräver tillstånd. Vid tillståndsgivning ska krav på invallning eller 

sekundärt skydd anges. Om fordon eller arbetsmaskiner avses gäller kravet 

på invallning eller sekundärt skydd då det är obevakat mer än 2 timmar.  

Undantaget är eldningsolja för bruk på fastigheten som förvaras i cistern 

inomhus. 

Undantaget är också det bränsle och övriga oljor som finns i fordon och icke 

stationära arbetsmaskiner. Undantaget gäller dock inte fordon och 

arbetsmaskiner som lämnas utan uppsikt längre än 14 dygn om de har en 

sammanlagd olje- och bränslemängd mindre än 200 liter eller längre än 12 

timmar om de har en sammanlagd olje- och bränslemängd större eller lika 

med 200 liter. 

b) Sekundär skyddszon 

För hantering av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor i större mängd 

än 250 liter vid varje tillfälle krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten.  

Undantaget är eldningsolja för bruk på fastigheten som förvaras i cistern 

inomhus. 

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade 

eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan 

förhindras tränga ner i marken. För hantering skall i övrigt iakttas vad som 

gäller enligt miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) 

om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 

vätskor (se allmänna bestämmelser). 

Uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller andra 

för vattentäkten skadliga ämnen är förbjudet.  

3 § Jordbruk och trädgårdar 

a) Primär skyddszon  

Yrkesmässig lagring av ensilage samt lagring, användning och spridning av 

växtnäringsämnen, fast stallgödsel, flytgödsel, urin och avloppsslam kräver 

tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantaget är gödsling av trädgårdsland 

och blomsterrabatter vid odling för hushållsbehov och inom tomtmark och 

lagring av plastade balar under max ett år. 

Det är förbjudet att hantera kemiska bekämpningsmedel. Förbudet avser inte 

användning av kemiska bekämpningsmedel direkt mot skadedjur inomhus, 

liksom hushållsanvändning av kemiska bekämpningsmedel om det sker 

inomhus samt användning av miljömärkta medel på husfasad. Förbudet avser 

ej heller transport av kemiska bekämpningsmedel för hushållsförbrukning. 

Hantering av andra kemikalier och för yt- och grundvatten skadliga ämnen 

ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan krävs dock inte för hantering 

av färg, lösningsmedel och liknande i hushåll och för underhåll av byggnad.  

Djurbeläggningen på betesmark får inte vara högre än att ett 

sammanhängande växttäcke bibehålls på minst 80 % av varje delområde om 

200 kvm av arealen i den aktuella betesfållan. 
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b) Sekundär skyddszon 

Ensilage, växtnäringsämnen, flytgödsel, urin, avloppsslam och fast 

stallgödsel får endast hanteras, lagras och användas i den omfattning som 

tillämplig lagstiftning medger samt på sådant sätt att inte yt- och grundvatten 

förorenas. Kasserade ensilagebalar får ej läggas i stora upplag med risk för 

läckage av pressafter till yt- eller grundvatten, undantag är plastade balar 

under max ett år. All gödsling ska ske enligt gödslingsplan, undantaget är 

gödsling av trädgårdsland och blomsterrabatter vid odling för hushållsbehov 

och inom tomtmark.  

Gödselvårdsanläggningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och 

underhållas. Ny- och ombyggnader kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

För befintliga anläggningar får tillsynsmyndigheten föreskriva särskilda 

regler. 

Det är förbjudet att utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden hantera 

kemiska bekämpningsmedel. Förbudet avser inte användning av kemiska 

bekämpningsmedel direkt mot skadedjur om det sker inomhus, liksom 

hushållsanvändning av kemiska bekämpningsmedel som sker inomhus samt 

användning av miljömärkta medel på husfasad. Förbudet avser ej heller 

transport av kemiska bekämpningsmedel för hushållsförbrukning. 

För yrkesmässig hantering och spridning av kemiska bekämpningsmedel, 

erfordras tillstånd av tillsynsmyndigheten.  

Hantering av andra kemikalier och för yt- och grundvatten skadliga ämnen 

ska anmälas till tillsynsmyndigheten. Anmälan krävs dock inte för hantering 

av färg, lösningsmedel och liknande i hushåll och för underhåll av byggnad.  

Djurbeläggningen på betesmark får inte vara högre än att ett 

sammanhängande växttäcke bibehålls på minst 80 % av varje delområde om 

1000 kvm av arealen i den aktuella betesfållan. 

4 § Skogsbruk  

a) Primär skyddszon 

Användning och spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.  

Upplag av timmer, flis eller andra produkter från avverkning och gallring är 

förbjuden. Undantaget från förbudet är vedupplag omfattande max 50 m³ ved 

med max två års omsättningstid. 

Maskinell markberedning är förbjudet.  

Spridning av växtnäringsämnen i skogsmark är förbjuden. 

b) Sekundär skyddszon 

Permanenta upplag, dvs. mer än ett år, av bark, flis, spån och timmer är 

förbjudna. Upplag från en avverkningssäsong, dvs. tiden mellan 

knoppsprickning ett år till nästa års knoppsprickning, får förekomma. 

Undantaget från förbudet är vedupplag omfattande max 50 m³ ved med max 

två års omsättningstid. 

Det är förbjudet att inom en radie av 20 meter från de vattendrag som finns 

redovisade på skyddsområdeskartan att jord- och vattenslå skogsplantor som 

är behandlade med kemiska bekämpningsmedel eller att rengöra 

förpackningar som innehållit plantor som behandlats med kemiska 
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bekämpningsmedel. För all annan yrkesmässig hantering av kemiska 

bekämpningsmedel, som inte kräver tillstånd enligt 9 kap miljöbalken, 

erfordras tillstånd av tillsynsmyndigheten.  

För markavvattning och skyddsdikning erfordras tillstånd av länsstyrelsen. 

Med skyddsdikning avses sådan dikning efter avverkning som inte kräver 

tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken (jämför SKSFS 1993:2). Enligt denna ska 

skyddsdikning även anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor innan den 

påbörjas.  

För spridning av växtnäringsämnen i skogsmark krävs tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. 

5 § Avledning av spillvatten och dagvatten samt hantering av 
avfall 

a) Primär skyddszon 

Det är förbjudet att installera nya anläggningar för utsläpp eller infiltration 

av avloppsvatten.  

b) Sekundär skyddszon 

Det är förbjudet att släppa ut orenat dagvatten från t.ex. hårdgjorda ytor 

kring industrier, tankningsplatser, biltvättar samt bark-, flis-, spån- och 

virkesupplag.  

Spillvattenledningar med tillhörande utrustningar ska vara täta och 

underhållas. Tillsynsmyndigheten kan kräva att fastighetsägaren skall visa på 

att ledningarna är täta. Ny- och ombyggnader kräver tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. För befintliga anläggningar får tillsynsmyndigheten 

föreskriva särskilda regler. 

Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall är förbjudet, undantag 

gäller dock för trädgårdskompost för enskild fastighet. Kompost för 

hushållsavfall kräver anmälan till de ansvariga för renhållningen.  

6 § Industrier och miljöfarlig verksamhet 

a) Primär skyddszon 

Verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvattnet får inte 

etableras.  

b) Sekundär skyddszon 

Nyetablering av verksamheter, där tillstånd eller anmälningsplikt normalt 

inte erfordras, som kan innebära risk för förorening av yt- och/eller 

grundvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Vid osäkerhet om 

verksamheten kan innebära risk för förorening skall tillsynsmyndigheten 

kontaktas. 

7 § Miljöfarliga ämnen 

a) Primär skyddszon 

Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga ämnen 

såsom fenoler, organiska lösningsmedel, oljor, tjärprodukter m.m., utöver 

vad som behövs för normalt husbehov, är förbjudet.  
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b) Sekundär skyddszon 

Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga ämnen 

såsom fenoler, organiska lösningsmedel, oljor, tjärprodukter m.m. utöver vad 

som behövs för normalt husbehov kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

8 § Vägar och hårdgjorda ytor 

a) Primär skyddszon 

Salt- och kemikaliespridning på väg och hårdgjorda ytor kräver tillstånd av 

tillsynsmyndigheten. Erfoderlig halkbekämpning under vintertid med salt 

(natriumklorid) är undantaget. 

Anläggning av hårdgjorda ytor kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

b) Sekundär skyddszon 

Användning och spridning av kemiska bekämpningsmedel på vägar och 

hårdgjorda ytor är förbjudet.  

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt eller andra produkter 

för väghållning och vägskötsel är förbjudet.  

Deponering av snö från områden utanför skyddsområdet är förbjuden. 

Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten anlägga ny gata, 

väg eller järnväg eller plats för parkering eller uppställning av fordon 

9 § Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningsarbeten 

a) Primär skyddszon 

För dikning, schakt- och anläggningsarbeten krävs tillstånd från 

tillsynsmyndigheten. 

b) Sekundär skyddszon 

Nyetablering av kommersiella materialtäkter är förbjuden. Vid förnyat 

tillstånd ska verksamhetsutövaren visa att verksamheten kan bedrivas utan 

att grundvattenkvaliteten påtagligt försämras. 

För husbehovstäkt som inte är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken erfordras 

tillstånd av tillsynsmyndigheten.  

Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten utföra pålning, 

spontning, underjordsarbete, borrning, sprängning och liknande arbeten samt 

att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten om det sker på en yta 

större än 200 m
2
 eller till ett djup större än 1 m. Sådant tillstånd behövs dock 

ej om det är frågan om schaktning och anläggningsarbeten för underhåll av 

befintliga vägar, diken, VA-, el- och teleledningar. 

10 § Energianläggningar och enskilda vattentäkter 

a) Primär skyddszon 

Inrättande av värmepumpsanläggning eller ändring av befintlig anläggning 

för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark, 

grundvatten eller ytvatten är förbjudet. 

Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten anlägga ny eller 

ändra befintlig brunn för enskild grundvattentäkt. 
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b) Sekundär skyddszon 

Inrättande av värmepumpsanläggning eller ändring av befintlig anläggning 

för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark, 

grundvatten eller ytvatten ska anmälas till kommunstyrelsen enligt 17 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att 

inrätta sådan värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområden krävs 

tillstånd från tillsynsmyndigheten. 

Nyinstallerade anläggningar för utvinning eller lagring av värmeenergi eller 

kyla ur berg, mark, grundvatten eller ytvatten ska dokumenteras eller märkas 

ut så att den kan lokaliseras vid utförandet av andra markarbeten. 

Det är förbjudet att utan tillstånd av tillsynsmyndigheten anlägga ny eller 

ändra befintlig brunn för enskild grundvattentäkt. 

11 § Fordonstvätt m.m. 

Primär skyddszon 

Tvätt av motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer och liknande som 

innehåller petroleumprodukter på sådan plats där tvättvattnet direkt eller 

indirekt kan infiltrera i marken är förbjudet.  

12 § Arbetsfordon 

Primär skyddszon 

Uppställning av diesel-, bensin- och etanoldrivna lastbilar och 

arbetsmaskiner på ej hårdgjorda ytor, eller på hårdgjorda ytor utan 

ytvattenavrinning direkt till spill- eller dagvattenledning, kräver tillstånd. 

För hantering av bränsle för motordrift, se § 2a ovan. 

13 § Vattenarbeten, vattenbruk 

Primär och sekundär skyddszon 

För mindre vattenarbeten t.ex. muddrings-, schaktnings-, pålnings- och 

fyllningsarbeten samt sprängning av berg i eller intill sjöar och vattendrag 

som är av den karaktären att det inte erfordras miljödom gäller att de ej får 

utföras utan tillstånd av tillsynsmyndigheten. 

Etablering av vattenbruksverksamheter som innebär utfodring av fisk och 

skaldjur eller annan jämförbar verksamhet, är förbjudet.  

14 § Stängsel, skyltar 

Primär och sekundär skyddszon 

Huvudmannen får ta mark i anspråk för att sätta upp stängsel och 

informationsskyltar om vattenskyddsområdet. Dessa skyltar ska vara 

utformade och placerade i enighet med gällande rekommendationer utgivna 

av ansvariga centrala myndigheter. 
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Allmänna bestämmelser och upplysningar 

Ny lagstiftning samt övrig lagstiftning 

Utöver ovanstående föreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet de 

särskilda bestämmelser som meddelats i annan ordning med stöd av annat 

lagrum och som har betydelse för syftet med vattenskyddsområdet, t.ex. 

föreskrifter utfärdade av centrala, regionala och kommunala myndigheter.  

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter 

beslutsdatum och som ändrar skyldigheterna inom här aktuellt 

skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter. Tillstånd eller 

dispens enligt föreskrifterna i detta beslut befriar inte från skyldighet att 

iaktta vad som i övrigt föreskrivs i miljöbalken och i andra författningar.   

Påföljd 

Överträdelse av skyddsföreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § 

miljöbalken. 

Tillsyn  

Den kommunala nämnden för miljöfrågor i Mörbylånga kommun är 

tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och 

förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.  

Tillstånd 

Ansökan om tillstånd som krävs enligt föreskrifterna görs hos 

tillsynsmyndigheten, som får bevilja tillstånd om den sökande visar att 

verksamheten eller åtgärden kommer att kunna utföras och drivas utan risk 

för att grundvattnet skadas. Ett tillstånd kan förenas med villkor. 

Tillstånd enligt föreskrifterna krävs inte om verksamheten har 

tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt kapitel 9 miljöbalken 

(miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kapitel 11 (vattenverksamhet), 

kapitel 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med 

stöd av miljöbalken.  

När anmälan krävs enligt föreskrifterna ska den göras till 

tillsynsmyndigheten, om inte annat anges, som kan förena sina beslut med 

krav på försiktighetsmått. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan 

verksamheten startar eller åtgärden vidtas. 

Hänsynsregler 

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna, som bl.a. innebär att 

alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, 

skall skaffa sig den kunskap som behövs, med hänsyn till åtgärdens, eller 

verksamhetens art och omfattning, för att skydda hälsa och miljö mot skada 

och olägenhet.  

Dessutom skall en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 

skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas 

komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet 
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eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada 

vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de 

skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de 

försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller 

avhjälpa skadan. 

I Jordbruksverkets författningssamling (SJVFS 2012:41) samt 

Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS 2011:7) finns specifika 

hänsynsregler för jordbruk respektive skogsbruk. 

Rapportering om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening 

skall omgående rapporteras av den som orsakat eller fått kännedom om 

händelsen, enligt 2 kap. 1 § och 5 § lagen om skydd mot olyckor och 2 kap. 

4 § förordningen om skydd mot olyckor. Rapporteringen görs till den 

kommunala räddningstjänsten, tel. 112 och till miljöverksamheten i 

Mörbylånga kommun. Olyckshändelser som rapporterats till 

räddningstjänsten eller tillsynsmyndigheten skall omedelbart rapporteras 

vidare till huvudmannen Mörbylånga kommuns tekniska verksamhet. 

Ersättning 

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 

31 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till 

fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde 

innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller 

om mark tas i anspråk. 

Uppsättning av skyltar, stängsel 

För uppsättande av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, inom ett 

avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen länsstyrelsens 

tillstånd. Inom vägområdet krävs tillstånd av väghållningsmyndighet enligt 

43 § väglagen. Det är lämpligt att huvudmannen informerar samtliga 

fastighetsägare och brukare inom skyddsområdet om här meddelade 

föreskrifter. 

Andra bestämmelser 

Utöver tillstånd enligt dessa föreskrifter kan det krävas prövning enligt 

annan lagstiftning för viss verksamhet t.ex. spridning av bekämpningsmedel 

och hantering av brandfarliga vätskor. 

Spridning av bekämpningsmedel 

Bestämmelser och råd om användning av bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområde finns i ”Statens naturvårdsverks föreskrifter om 

spridning av kemiska bekämpningsmedel; SNFS (1997:2)” och 

”Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 

1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom 

vattenskyddsområde”. 

Hantering av brandfarliga vätskor 

Enligt ”Naturvårdsverket föreskrifter om skydd mot mark- och 

vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor; NFS 2003:24” ställs 

särskilda krav inom vattenskyddsområde. Dessa innebär bl.a. att ytor på 
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vilka brandfarliga vätskor hanteras skall utformas på sådant sätt att spill och 

läckage kan insamlas och tas om hand. Vidare skall informationsskylt om 

”vattenskyddsområde” vara uppsatt. Sådan skylt kan mot ersättning 

tillhandahållas av vattentäktens huvudman. Cistern eller lösa behållare för en 

sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt 

skydd (om det ej är fråga om cistern i ett bostadshus, pannrum eller liknande 

som är under regelbunden uppsikt). Besiktning av cisterner skall ske enligt 

ovanstående föreskrift (NFS 2003:24). 

Transport av farligt gods 

Länsstyrelsen har i särskilt beslut rekommenderat vissa vägar i länet för 

transport av farligt gods. 

Dikning 

Enligt 5 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet mm är all 

markavvattning förbjuden i Kalmar län. 

Övriga upplysningar 

Kulturminneslagen (SFS 1988:950) reglerar vad som gäller för arkeologiska 

lämningar. Inom kommunen gäller även de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. 

För anläggningar och byggnationer kan verksamhetsutövare/boende åläggas 

att vidta åtgärder för att inte riskera att förorena yt- och grundvatten. 

Prövning sker från fall till fall.  

Dispensmöjligheter 

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen enligt 7 kap 22 § miljöbalken 

medge dispens från de förbud och krav på tillstånd som gäller enligt dessa 

skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap 26§ miljöbalken får sådan dispens ges 

endast om det är förenligt med skyddsföreskrifternas syfte. Ett beslut om 

dispens kan förenas med särskilda villkor. 

Redogörelse för ärendet 

Grundvatten är en livsviktig råvara vars kvantitet och kvalitet ska bevaras för 

de boende och för kommande generationer. Genom att begränsa vissa 

verksamheter och införa skärpta krav, utöver de krav som redan idag regleras 

av andra verksamheter, har samhället större möjlighet att styra miljöstörande 

verksamheter inom området.   
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§ 104 Dnr 2015/000247 -042 

Regionförbundet - Årsredovisning år 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Regionförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 2014 till 

Mörbylånga kommun för beslut i fullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Tjänsteskrivelse den 7 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Årsredovisning 2014 för Regionförbundet i Kalmar län godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet, Box 762, 391 27 Kalmar 

För kännedom: 
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§ 105 Dnr 1656/0 - 

Ansvarsfrihet 2014 - Regionförbundet i Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska ta ställning till om Regionförbundets styrelse och de 

förtroendevalda i styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2014.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014. 

Tjänsteskrivelse den 7 maj 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 20 maj 2015.      

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för 2014.   

Jäv 

Henrik Yngvesson (M) och Hans Sabelström (C) anmäler jäv och deltar inte 

i handläggningen av ärendet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet, Box 762, 391 27 Kalmar 

För kännedom: 
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§ 106 Dnr 2015/000325 -042 

Fjärrvärmeverksamheten - Årsrapport 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmeverksamheten lämnar sin årsrapport för 2014 för godkännande i 

fullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2014. 

Tjänsteskrivelse den 18 april 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Årsrapport 2014 för Fjärrvärmeverksamheten godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Ekonomi, Jenny Gidö 

För kännedom: 
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§ 107 Dnr 2015/000323 -022 

Rätt till önskad sysselsättningsgrad 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och verka för ökad 

jämställdhet. I dagens samhälle är det svårt att försörja sig på en deltidslön 

och flertalet önskar en sysselsättningsgrad på heltid. Det är viktigt att tänka 

utifrån nya arbetsmetoder, ändra attityder och öka förståelse för att möta 

framtidens krav och behov.     

Beslutsunderlag 

Rapport om rätt till önskad sysselsättningsgrad, reviderad den 28 april 2015. 

Tjänsteskrivelse den 29 april 2015.   

Förslag framförda under mötet 

Henrik Yngvesson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Bength Andersson (S) med instämmande av Elisabeth Cima Kvarneke (V): 

Kommunens målsättning ska vara att de som önskar erbjuds 

sysselsättningsgrad med 100 % senast år 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och Bength Andersson 

förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: Ja för 

kommunstyrelsens förslag och nej för Bength Anderssons förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 31 ja-röster, 16 nej-röster och ingen som avstår beslutar fullmäktige 

enligt kommunstyrelsens förslag. Se separat omröstningsbilaga. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Den 1 januari 2016 erbjuds de medarbetare inom särskilda boenden som 

önskar, en sysselsättningsgrad på 80 %.  

2.  Den 1 augusti 2016 utökas projektet på Rönningegården till 85 % med 

samma utgångspunkter som ovan.  
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3.  För de merkostnader som uppstår initialt, avsätts 500 000:- i budget 

även för år 2016. 

4.  Den långsiktiga målsättningen är att erbjuda de medarbetare som så 

önskar 100 %.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

Verksamhetsstöd – Personal & löner 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M) Simon Sjöstedt (M) X   

Sven Stensson (M) Mats Edén (M) X   

Per Fredriksson (M)  X   

Carl Dahlin (M)  X   

Inger Bergman (M)  X   

Kent Ingvarsson (M)  X   

Elisabeth Schröder (M) Jörgen Ohlsson (M) X   

Günter Ruchatz (M)  X   

Gun Karlesand (M)  X   

Jimmy Odenäng (M)  X   

Roger Jonsson (M)  X   

Lena Norlander (M)  X   

Pia Schröder (M)  --- --- --- 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (FP) Sebastian Hallén (FP) X   

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)  X   

Eva Öberg (MP)  X   
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Johan P Hammarstedt (MP) Bo Sjölin (MP) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S) Henriette Koblanck (S)  X  

Carina Adolfsson Elgestam (S) Kurt Arvidsson (S)  X  

Matilda Wärenfalk (S) Veronika Hildingsson (S)  X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S)   X  

Jerker Nilsson (S)   X  

Malin Hedberg (S)   X  

Tina Thuresson (S) Per Elgestam (S)  X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S) Mari Anne Johansson (S)  X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Anna Hedh (S)  --- ---- ---- 

Roger Hedh (S)   X  

Ella-Britt Andersson (S)   X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)   X  

Anders Wassbäck (V) May-Anita Brevik (V)  X  

Claus Zaar (SD) Bert Carlsson (SD) X   

Anne Oscarsson (SD)  X   

Eric Rosenlund (SD)  X   

Bertil Eriksson (SD)  X   

Rolf Jönsson (SD)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

  31 16 --- 
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§ 108 Dnr 2015/000283 -719 

Barnomsorgstaxa - förskola och fritidshem 

Sammanfattning av ärendet 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa.     

Beslutsunderlag 

Barnomsorgstaxa daterad den 19 maj 2015. 

Tjänsteskrivelse den 22 maj 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Barnomsorgstaxan höjs enligt förslag från och med den 1 augusti 2015.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

För kännedom: 
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Barnomsorgstaxa i Mörbylånga kommun från och med 
2015-08-01 

Taxan tillämpas för plats på förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) 

samt på fritidshem. 

Så här är taxan uppbyggd: 

 Avgiftens storlek grundas på uppgifter om familjens bruttoinkomst. 

Ändrade förhållanden anmäls snarast. Ändring kan göras via e-

tjänsten eller via blankett som skickas till respektive skolexpedition. 

 Avgift tas ut 12 månader per år. 

 Vid nyplacering på förskola eller i familjedaghem är inskolningen 

avgiftsfri de två första veckorna.  

 Uppsägning av plats ska ske skriftligt minst två månader innan barnet 

slutar. Om uppsägningen inte inkommit i tid utgår avgift. Vid delad 

vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva på uppsägningsblankett. 

Uppsägning kan även göras via e-tjänst. 

 En preliminär debitering sker för innevarande månad. Slutlig 

avräkning sker månaden efter. 

 För barn i behov av särskilt stöd, som placerats i förskoleverksamhet 

enligt bestämmelserna i skollagen och som har en vistelsetid på 15 

timmar/vecka, betalas ingen avgift. För tid utöver 15 timmar/vecka 

betalas avgift enligt tabellen för fritidshem. 

 För 3-5 åringar i förskola och 6-åringar i förskoleklass, som har 

vistelsetid överstigande 15 timmar/vecka, betalas avgift enligt 

tabellen för fritidshem. Avgiftsreduktionen på 15 timmar/vecka gäller 

under läsåret, 15/8 – 14/6. 

 Barn till arbetssökande föräldrar får lämnas upp till 25 timmar/vecka 

på förskola och i pedagogisk omsorg. Beroende på barnets ålder 

betalas avgift enligt tabellen för förskoleverksamhet. 

 För familjer med en bruttoinkomst på mindre än 10 000 kr/månad 

utgår ingen avgift. 

 Det yngsta barnet räknas som barn 1. 

Avgiftstaxan är gemensam för ensam förälder, gifta samt sammanboende 

föräldrar. Även för de fall där ensam förälder sammanbor med person med 
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vilken han/hon inte har gemensamma barn, räknas bägge personernas 

inkomster som avgiftsgrundande. 

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) höjs från 42 000 kr till 

42 890 kronor.  

Vistelsetid mer än 15 timmar per vecka 

(gäller förskola och pedagogisk omsorg) 

Förskola Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 3 % 1 287 kr 

Barn 2 2 % 858 kr 

Barn 3 1 % 429 kr 

Vistelsetid 15 timmar per vecka eller mindre 

(gäller förskola och pedagogisk omsorg) 

Förskola Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 2 % 858 kr 

Barn 2 1 % 429 kr 

Barn 3 1 % 429 kr 

 

Fritidshem Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 2 % 858 kr 

Barn 2 1 % 429 kr 

Barn 3 1 % 429 kr 

 

Med förskola jämställs även pedagogisk omsorg (familjedaghem). 

Lovplats för skolbarn: 100 kr per bokad dag. 

Sammanlagda bruttoinkomster 

Hushållets sammanlagda bruttoinkomster är avgiftsgrundande. Utöver 

förvärvsinkomster hör även följande ersättningar och bidrag till den 

avgiftsgrundande bruttoinkomsten. 

 Arbetslöshetsersättning 

 Kontant arbetsmarknadsstöd 

 Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning 

 Särskilt vuxenstudiestöd 

 Föräldrapenning 

 Sjukpenning 

 Sjukersättning 

 Pension (ej barnpension) 
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 Vårdbidrag för handikappat barn, arvodesdelen 

 Familjehemsersättning, arvodesdelen 

 Familjebidrag i form av familjepenning 

 Dagpenning vid repetitionsutbildning 

Egen företagares inkomster beräknas med utgångspunkt från den av 

försäkringskassan fastställda sjukpenninggrundande inkomsten samt 

föregående års taxering. Då föräldrar under den period för vilken avgiften 

fastställs, kan antas ha inkomst med olika månadsbelopp (studerandes 

inkomst av förvärvsarbete, överskott inom byggnadsverksamhet med mera) 

beräknas vid periodens början den sammanlagda inkomsten vilken därefter 

delas med periodens månandsantal. Avgiften bestäms mot den framräknade 

månadsinkomsten. Vid gemensam vårdnad grundas avgiften på den förälders 

inkomst hos vilken barnet är folkbokfört. Inkomsterna kontrolleras 

regelbundet, varvid nya uppgifter ska lämnas. Om ny inkomstuppgift inte 

inkommer inom föreskriven tid, debiteras högsta månadsavgift tills 

inkomstuppgift inkommit. 

Inkomstjämförelse 

Varje år görs en jämförelse mellan föräldrarnas inkomstuppgifter som 

lämnats till oss och skattemyndighetens uppgift om deklarerad inkomst. Om 

det vid kontrollen visar sig att man har betalat för lite eller för mycket i 

avgift kommer en avgiftsjustering at ske i form av en retroaktiv faktura 

alternativt en återbetalning. Den uppgift vi får från skattemyndigheten är den 

totala inkomsten av förvärvs respektive rörelse/näringsverksamhet före 

avdrag. 
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§ 109 Dnr 2015/000075 -106 

Medgivande från medlemskommunerna om bildande av 
MOSA AB 

Sammanfattning av ärendet 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) genom förbundsdirektionen 

beslutade den 9 januari 2015 att till medlemskommunerna förslå bildandet av 

aktiebolaget MOSA AB. 

Enligt KSRR:s förbundsordning § 5 kan inte kommunalförbundet bilda 

bolag utan ett medgivande av medlemskommunerna.     

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens protokoll, den 9 januari 2015 § 6. 

Skrivelse från KSRR, den 2 februari 2015. 

Affärsplan MOSA AB. 

Tjänsteskrivelse den 2 mars 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 mars 2015. 

KSRR:s skrivelse den 10 maj 2015.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) bolagsbildning av MOSA 

AB bifalles.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

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

För kännedom: 
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§ 110 Dnr 2015/000334 -042 

Tertialbokslut 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2014 att från och med den 

1 januari 2015 ska tertialbokslut upprättas istället för kvartalsbokslut.     

Beslutsunderlag 

Måluppföljning tertial 1, totalt för hela kommunen.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Tertialbokslutet godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 

För kännedom: 
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§ 111 Dnr 2015/000190 -100 

Redovisning av ej avslutade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 21 april 2015 beslutat uppdra till 

kommunstyrelsen att de 11 motioner som är äldre än ett år ska beredas och 

besvaras på kommunfullmäktiges möte den 16 juni 2015.     

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 55/2015. 

Motion av Nina Åkesson-Nylander (KD) - Digitala ansökningar av 

kommunal service. (Dnr KST 2011/000504-005). 

Motion av Nina Åkesson-Nylander (KD) - Tjänstegarantier på kommunens 

service (Dnr KST 2011/000506-024). 

Motion av Christer G Rosén (M) och Jan Kerbosch (M) - Skapa ett 

Utvecklingscentrum för Södra Öland (Dnr KST 2011/000876-141). 

Motion av Claus Zaar (SD) - Kartläggning av mobilnätets täckning med 

hjälp av kontrollplaner i sopbilar (Dnr KST 2013/000597-005). 

Motion av Bo Sjölin (MP) - Utökning av antal ledamöter i Jävsnämnden 

(Dnr KST 2013/000713-006). 

Motion av Charlotte Barvestad (ÖP) - Återta färdtjänsten till kommunen 

(Dnr KST 2013/000753-736). 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - Inrätta 

kommunal konsumentrådgivning (Dnr KST 2013/000754-159). 

Motion av Nina Åkesson Nylander (KD) - Flytta hem turistverksamheten till 

Mörbylånga kommuns politiska organisation (Dnr KST 2013/000920-840). 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - Bygga 

fler hyresrätter (Dnr KST 2014/000137-919). 

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) - 

Rondell vid Almérs (Dnr KST 2014/000211-311). 

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Politiska direktiv för 

jämställdhetsarbete i Mörbylånga kommun (Dnr KST 2014/277-019).   
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Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Handläggningstiden på de elva motionerna förlängs till att beredas och 

besvaras senast på kommunfullmäktiges möte den 21 december 2015.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 
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§ 112 Dnr 2015/000385 -104 

Catrin Sörenson (M) - Avsägelse av uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Catrin Sörenson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1.  Avsägelsen godkänns.  

2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen gällande ersättare i 

kommunfullmäktige för Moderaterna.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Kalmar län. 

För kännedom: 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M) Simon Sjöstedt (M) X 

Sven Stensson (M) Mats Edén (M) X 

Per Fredriksson (M)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Inger Bergman (M)  X 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M) Jörgen Ohlsson (M) X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Jimmy Odenäng (M)  X 

Roger Jonsson (M)  X 

Lena Norlander (M  X 

Pia Schröder (M)  --- 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Monika Löfvin-Rosen (C)  X 

Gerd Åstrand (C)  X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (FP) Sebastian Hallén (FP) X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

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

Johan P Hammarstedt (MP) Bo Sjölin (MP) X 

Margaretha Lööf-Johanson (S) Henriette Koblanck (S) X 

Carina Adolfsson Elgestam (S) Kurt Arvidsson (S) X 

Matilda Wärenfalk (S) Veronika Hildingsson (S) X 

Bength Andersson (S)  X 

Bo Blad (S)  X 

Jerker Nilsson (S)  X 

Malin Hedberg (S)  X 

Tina Thuresson (S) Per Elgestam (S) X 

Bertil Johansson (S)  X 

Fredrik Jämtin (S) MariAnne Johansson (S) X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Anna Hedh (S)  --- 

Roger Hedh (S)  X 

Ella-Britt Andersson (S)  X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X 

Anders Wassbäck (V) May-Anita Brevik (V) X 

Claus Zaar (SD) Bert Carlsson (SD) X 

Anne Oscarsson (SD)  X 

Eric Rosenlund (SD)  § 97- 112 Kl. 18:16 – 22:26 X 

Bertil Eriksson (SD)  X 

Rolf Jönsson (SD)   X 
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Ersättare Närvaro 

Simon Sjöstedt (M) (X) 

Thorbjörn Hagström (M) --- 

Mats Edén (M) (X) 

Ludvig Hasselbom (M) --- 

Fredrik Gustavsson (M) --- 

Jörgen Ohlsson (M) (X) 

Anita Karlberg (M) --- 

Catrin Fägersten-Sörenson (M) --- 

  
Johan Sigvardsson (C) X 

Gunilla Karlsson (C) X 

Marcus Johansson Persson (C) X 

  
Monika Bergman (FP) --- 

Sebastian Hallén (FP) (X) 

 - 
Carl-Henrik Gadeberg (KD) --- 

Jeanette Lindh (KD) --- 

  
Bo Sjölin (MP) (X) 

Nora Eklöv (MP) kl. 18:00-19.00 X 

  
Anneli Eklöf (S) --- 

Stig Salebäck (S) --- 

Henriette Koblank (S) (X) 

Kurt Arvidsson (S) (X) 

Veronika Hildingsson (S) (X) 

Per Elgestam (S) (X) 

Zandra Norén Olsson (S) --- 

MariAnne Johansson (S) (X) 

  
Ylva Bengtsson (V) --- 

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

Bert Carlsson (SD) (X) 

Birger Olsson (SD) --- 

Olof Nilsson (SD) --- 
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