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Claus Zaar (SD) 

Eric Rosenlund (SD) 
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§ 143   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mattias Nilsson (S) och Eva Folkesdotter Paradis (M) utses att justera 

dagens protokoll måndagen den 2 september 2019, klockan 15.00 på 

kommunkontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 144   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring och tillägg.  

Utgår 
 Ärende 6, Revisorn informerar. 

 Ärende 23, Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner.  

Tilläggsärende 
 Monika Löfvin-Rosén (C) - Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen.   

 Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Monika Löfvin-Rosén (C).  

_____ 
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§ 145   

Godkännande av tillkännagivande  

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.  

_____ 
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§ 146   

Meddelande och information  

Sammanfattning av ärendet 

Information om Mörbylånga 200 år - lägesrapport 
Eva Engström, projektledare, lämnar en lägesrapport inför att  Mörbylånga 

köping år 2020 fyller 200 år. Inför jubileet har en logga tagits fram som kan 

profilera och ena Mörbylånga i marknadsföringen av jubileumsfirandet men 

denna kan även användas i framtiden. Eva informerar om syfte, organisation, 

sammansättning i arbetsgruppen, samt förslag till aktiviteter under hela 

2020.  

Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
Kommunfullmäktiges presidium har planerat att vid kommunfullmäktige-

möten under våren ska ledamöter och ersättare presentera sig. Presentationen 

ska innehålla namn; partitillhörighet; bostadsort; nuvarande eller senaste 

yrket; antal år som fullmäktigepolitiker eller ny politiker. 

Vid dagens möte presenterar sig Bertil Johansson (S), Erik Cardfelt (V), 

Ulrik Brandén (M) och Berne Klysing (L). 

Protokoll 
Kommunstyrelsens beslut §§ 130-202 2019, anmäls. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut §§ 72-91 2019, anmäls. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut §§ 102-121, 2019, anmäls.  

Socialnämndens beslut §§ 69-77 2019, anmäls.  

Utbildningsnämndens beslut §§ 41-50 2019, anmäls.   

Kommunfullmäktiges presidiums beslut §§ 69-84 2019, anmäls.   

_____ 
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§ 147 Dnr KS 2019/000204  

Svar på Medborgarförslag - Servera mat på skolor, 
förskolor samt vid möten och evenemang som är 
anpassad till de hållbarhetsmål i Agenda 2030 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget innebär att den mat som serveras på skolor och förskolor 

samt vid möten och evenemang, ska vara anpassad till de hållbarhetsmål i 

Agenda 2030 som berör klimatförändringar, ekosystem och ekologisk 

mångfald samt hav och marina resurser. 

Elin Stenberg Brate, förslagsställare, informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 25 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut § 45, daterat den 9 april 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut § 66, daterat den 29 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2019. 

Kommunstyrelsens § 194/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att arbete redan 

pågår för att åstadkomma de förändringar som avses i förslaget.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elin Stenberg Brate elinbrate@gmail.com  

Verksamhetsstöd – Kosten 
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§ 148 Dnr KS 2019/000072  

Svar på Medborgarförslag - Toalett med tidlås vid 
lekplatsen intill läkarstation i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om toalett med tidlås vid lekplats intill läkarstation, 

Färjestaden, samt trappa för uppgång vid bad södra piren hamnen i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidium beslut den 18 februari 2019 § 15. 

Kommunfullmäktige beslut den 6 mars 2019 § 13. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019. 

Kultur och tillväxtnämndens § 90/2019. 

Kommunstyrelsens § 195/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att planen är att i 

samband med byggande av ny sporthall byggs även offentliga toaletter.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Björn Pesson, b_psson@hotmail.com  

Samhällsbyggnad - Gator och service 

 

 

 

mailto:b_psson@hotmail.com
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§ 149 Dnr KS 2019/000353  

Anmälan av Medborgarförslag - Etablering av två 
busshållplatser i Mörbylånga en vid Vårdcentralen och 
en vid Lindero 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om etablering av två nya 

busshållplatser i Mörbylånga, en vid vårdcentralen och en vid Lindero.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 18 juni 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 76/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 150 Dnr KS 2019/000374  

Anmälan av Medborgarförslag - Inrätta en minneslund 
för askspridning och urnsättning utanför Svenska 
Kyrkan 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att Mörbylånga kommun 

inrättar en minneslund för askspridning och urnsättning utanför Svenska 

kyrkan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 juli 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 77/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lena Hultgren. Köpmangatan 26, 386 50 Mörbylånga 

Kommunstyrelsen 
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§ 151 Dnr KS 2019/000390  

Anmälan av Medborgarförslag - Djurkyrkogård för 
sällskapsdjur 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att en djurkyrkogård för 

sällskapsdjur inrättas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juli 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 78/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 

det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sophie Eriksdotter Forsman, ericsdotter@telia.com  

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 

mailto:ericsdotter@telia.com
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§ 152 Dnr KS 2019/000402  

Anmälan av Medborgarförslag - Problem med minkar 
på badplatser och i Färjestadens hamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs synpunkter om problem med minkar på 

badplatser och i Färjestadens hamn.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 3 augusti 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 79/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com  

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 

mailto:wesaborg@hotmail.com
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§ 153   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om en interpellation får ställas 

och finner att den får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till socialnämndens ordförande Gunilla Karlsson (C) - 

Installera solfilmskassetter på stora fönster för att sänka 

inomhustemperaturen på äldreboendena av Olof Nilsson (SD).  

Gunilla Karlssons (C) svar den 23 augusti 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen får ställas. 

2. Interpellationen anses vara besvarad.     

_____ 
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§ 154 Dnr KS 2019/000338  

Ölands kommunalförbund - Delårsrapport 1, 1 januari - 
30 april 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet lämnar efter varje tertial en delårsrapport över 

verksamheten vad gäller ekonomiskuppföljning, investeringsuppföljning, 

väsentliga händelser samt strategiska framgångsfaktorer, samt 

måluppfyllelse. Denna är upprättad på senast kända information.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapporten 1 för perioden 2019-01-01-2019-04-30 Ölands 

kommunalförbund 

Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2019. 

Kommunstyrelsens § 183/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Delårsrapport 1, 1 januari - 30 april 2019 antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Ölands kommunalförbund 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(38) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2019-08-26  
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 155 Dnr KS 2019/000370  

"Öland - En kommun?" 

Sammanfattning av ärendet 

Efter det att folkomröstningen om en sammanslagning av Borgholm och 

Mörbylånga kommuner resulterat i ett nej, har styrgruppen analyserat 

situationen samt haft en avslutande diskussion om de konsekvenser resultatet 

leder till.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juli 2019. 

Kommunstyrelsens § 186/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet  

Carl Dahlin (M), med instämmande av Liv Stjärnlöv (M), yrkar att orden 

"tills vidare" i första beslutspunkten tas bort.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige kan besluta enligt Carl Dahlins 

ändringsförslag i första beslutspunkten och finner att kommunfullmäktige 

beslutar detsamma. 

Ordföranden hör därefter om kommunfullmäktige i övrigt kan besluta enligt 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En sammanslagning av Ölandskommunerna är mot bakgrund av 

folkomröstningens resultat inte aktuell. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med kommunchefen i 

Borgholm, se över samarbetsmöjligheter och lyfta fram sådana 

verksamheter där samarbete och samverkan är en enkel och uppenbar 

möjlighet. 

3. Arbetet ska utföras med utgångspunkt i ett medborgarperspektiv och med 

hänsyn taget till organisationens utformning och verksamheternas behov 

av effektivisering, kapacitetsökning och kompetens. 

4. Uppdraget ska återrapporteras under september månad 2019.    

_____ 
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Expedieras till: 

Kommundirektören 
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§ 156 Dnr KS 2019/000343  

Färjestaden 1:153 m.fl - Planprogram. Beslut om 
miljöbedömning och godkännande av planprogram 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016, § 63, att uppdra 

till förvaltningen att revidera Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl för att 

anpassa programmet till nya krav och rekommendationer.  

Planprogrammets syfte är att omvandla Färjestaden till en välkomnande 

entré till Öland som upplevs som en sommar- och hamnstad med ett 

myllrande folkliv.  

En checklista för miljöbedömning, daterad den 21 december 2017 har 

upprättats och bifogas planförslaget. Enligt ställningstagandet behöver en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas i samband med att föreslaget 

kustskydd detaljplaneläggs, om skyddet placeras så att kustlinjen ändras. 

Kustskyddets utformning ska utredas i detalj i samband med detaljplan. 

Planprogrammets genomförande bedöms i övrigt inte medföra en betydande 

miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 

Beslut om betydande miljöpåverkan grundas på följande: 

Planprogrammet bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken.  

Planprogrammet bedöms inte strida mot de nationella miljökvalitets-målen. 

Planprogrammet är förenligt med ställningstaganden i gällande 

översiktsplan. 

Planprogrammets föreslagna dagvattenhantering bedöms kunna medföra 

positiva effekter för att uppnå MKN för ytvattenförekomsten Kalmarsund. 

Strandskydd gäller inom delar av programområdet. Strandskyddet föreslås 

upphävas inom detaljplan. För anläggande av brygga och skyddsvall kan 

krävas dispens från strandskyddet. 

Större delen av området ligger på nivåer under 2,5 meter över befintlig 

havsnivå. För att skydda befintlig och tillkommande bebyggelse från 

översvämning vid stigande havsnivåer föreslås anläggande av ett kustskydd. 

Anläggande av ett kustskydd kan kräva tillstånd för vattenverksamhet, 

markavvattning samt dispens från strandskyddet. För att kunna skydda 

centrala Färjestaden behöver kustskyddet byggas ut innan år 2050.  

Planprogrammets föreslagna blågröna struktur har en utjämnande effekt på 

klimatet och bedöms kunna gynna den biologiska mångfalden. 
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Stora natur- och rekreationsområden vid kusten avses att bevaras och 

utvecklas.  

En kulturhistorisk inventering har tagits fram vilken pekar ut byggnader och 

miljöer värda att lyfta fram och bevara. 

I samband med ny detaljplan för bostäder söder om befintlig bilservice/ben-

sinstation behöver lämpligt skyddsavstånd utredas. 

En bullerutredning har tagits fram för att beräkna framtida bullernivåer samt 

föreslå åtgärder. 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts i programområdet. I de 

områden som föreslås för bostäder är lämpligt åtgärdsmål KM, alternativt att 

platsspecifika riktvärden beräknas i samband med detaljplan. I övriga  om-

råden kan halter över KM, upp till MKM accepteras om det inte finns några 

särskilda risker för människors hälsa och miljö. Kommande detaljplaner ska 

säkerställa att lämpliga åtgärdsmål uppnås. 

Förtätad radonprovtagning bör genomföras i de områden där byggandet av 

bostäder planeras. 

Planprogrammet ger möjlighet till kallbadhus/brygga, vilket kan påverka 

strömförhållanden och sedimentation. Lämplig placering och utformning 

behöver utredas. Dispens från strandskyddet och tillstånd för vattenverk-

samhet behövs. 

En trafikutredning har genomförts. Planprogrammet föreslår åtgärder på 

Brovägens sträckning genom centrala Färjestaden.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 102, att 

godkänna de 30 juni 2016 upprättade handlingarna för samråd. 

Programförslaget har varit på samråd från den 5 september 2016 till den 

28 november 2016 med ett flertal samrådsmöten. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 december 2017, § 168, att 

handlingarna daterade den 21 december 2017 godkänns för samråd. 

Programförslaget var på samråd till och med den 12 februari 2018 med ett 

flertal samrådsmöten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 maj 2019. 

Samrådsredogörelse, daterad den 17 juni 2019. 

Programkarta, daterad den 17 juni 2019. 

Illustration, daterad den 17 juni 2019. 

Programbeskrivning, daterad den 17 juni 2019. 
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Checklista miljöbedömning, daterad den 21 december 2017. 

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 21 december 2017. 

Kulturhistorisk inventering, daterad den 27 maj 2019. 

Gestaltningsprogram, daterat den 27 maj 2019. 

Dagvatteninventering, daterad den 21 december 2017. 

PM Klimatanpassning Färjestaden, Ramböll, daterad den 10 maj 2016. 

Bullerutredning, ÅF, daterad den 23 februari 2017.  

Miljöteknisk markundersökning, Orbicon, daterad den 9 februari 2017.  

PM - provtagning av jord och grundvatten, Norconsult, daterad den 6 juli 

2017. 

Trafikutredning, Ramböll, daterad den 17 november 2017. 

Samhällsbyggnadsnämndens § 91/2019. 

Kommunstyrelsens § 187/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande 

påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra 

resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 

6 kap 9-12 §§ miljöbalken behöver därför inte genomföras.  

2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 17 juni 

2019 godkänns som sin egen. 

3. Programhandlingarna daterade 17 juni 2019 godkänns.  

4. Programhandlingarna ska tillsammans med samrådsredogörelsen utgöra 

underlag för detaljplan inom programområdet. 

Protokollsanteckning  

Från Ulrik Brandén (M), Henrik Yngvesson (M), Carl Dahlin (M), Eva 

Folkesdotter Paradis (M), Günter Ruchatz (M), Agneta Stjärnlöf (M), Pär 

Palmgren (M), Ingela Fredriksson (M), Kent Ingvarsson (M), Liv 

Stjärnlöf (M), Thomas Danielsson (M), Eric Dicksson (KD) och Nina 

Åkesson-Nylander (KD).  

" Vi ser alla nödvändigheten i att utvecklingen av centrala Färjestaden 

kommer igång. För det krävs detaljplaner. På uppdrag av kommunstyrelsen 

har samhällsbyggnadsnämnden i akt och mening att skapa en helhet valt att 

ange förutsättningar  för kommande exploatering i ett planprogram för 

Färjestaden. Plan- och bygglagen kräver dock inte att så sker. Det är alltså ett 

frivilligt åtagande att upprätta planprogram. Således är inte heller plan-

program juridiskt bindande, utan ska betraktas som vägledning för framtida 

detaljplaner. Men i realiteten tenderar planprogram att få en överordnad och 
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direkt styrande roll för detaljplanearbetet, då länsstyrelse och rättsliga 

instanser ger planprogrammet stor tyngd. 

Det aktuella planprogrammets vägledande principer får stor inverkan på 

möjligheterna att utveckla centrala Färjestaden, inte minst ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Det kommer att dröja ytterligare många år innan detaljplaner 

finns klara och exploatering kan komma igång på många av de områden som 

planprogrammet omfattar. Under den tiden kan många förutsättningar ha 

förändrats, som vi inte kan förutse i dag. Samhället förändras som bekant 

hela tiden. 

Därför måste också planprogrammets vägledande principer kunna omprövas 

av kommande samhällsbyggnadsnämnder och av fullmäktige, även om det är 

svårt att vinna en ev. tvist. Det är inte heller framkomligt att ideligen göra 

om planprogrammet, då det endast leder till ytterligare försenade processer 

och därmed stoppad utveckling (och möjligen till kostsamma 

skadeståndsprocesser).  

Det är stora värden som står på spel för såväl skattebetalare och invånare 

som näringsliv, vilket kräver flexibilitet och möjligheter till anpassningar. 

Avvikelser från planprogrammets riktlinjer bör också vissa fall kunna ske i 

samband med att nya detaljplaner tas fram. Beträffande den framtida 

bebyggelsen på Södra hamnplan bör det t.ex. vara möjligt att avvika från 

planprogrammet givet att klimatskydd för bostäder finns på plats.  

Således vill vi uppmana nuvarande och framtida samhällsbyggnadsnämnder 

och fullmäktige att i relevanta fall vara öppna för att ompröva 

planprogrammets riktlinjer och söka möjligheter för anpassningar som kan få 

brett gehör, också i rättsliga prövningar."     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan och bygg 
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§ 157 Dnr KS 2019/000286  

Komplettering av avgifter för tobak 

Sammanfattning av ärendet 

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, träder i kraft per 

den 1 juli 2019. I den nya lagen införs i 5 kap. 1 §, en tillståndsplikt för 

detaljhandel med tobaksvaror. Kommunens avgifter för tobak behöver därför 

kompletteras.  

Kraven på tillsyn av detaljhandeln med tobaksvaror kommer som en följd av 

lagändringen att öka, varför nuvarande tillsynsavgift föreslås höjas.   

Av 8 kap 1 § LTLP, framgår att kommunen får ta ut en avgift för prövningen 

av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens § 90/2019. 

Kommunstyrelsens § 188/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En avgift på 5 000 kronor införs för prövning av ansökningar om 

försäljningstillstånd för tobaksvaror. 

2. Nuvarande tillsynsavgift för detaljhandeln höjs från 1 000 kronor till 

1 500 kronor. 

3. De nya avgifterna ska gälla från den 1 september 2019.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 

Samhällsbyggnad - Alkohol och tobak 
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§ 158 Dnr KS 2019/000386  

Revidering av VA-Taxa 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens VA-taxa har reviderats i avseende på de fasta och rörliga 

delarna av brukningstaxan. 

Per-Olov Johansson (C), Pär Palmgren (M), Åsa Bejvall, ekonomichef och 

Jens Olsén, taxefinansieringschef föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

VA-taxa, daterad den 4 juni 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juni 2019. 

Kultur och tillväxtnämndens § 79/2019. 

Kommunstyrelsens § 189/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Brukningstaxan höjs med fem procent för den fasta delen och med tio 

procent för den rörliga delen. 

2. VA-taxan antas att gälla från och med den 1 september 2019. 

3. I § 1, första stycket stryks "eller annan avgiftsskyldig".      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi  

Teknisk affärsverksamhet   

 

Ajournering 

Klockan 14.32-14.53 
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Taxa för Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är 

Mörbylånga kommun. VA-anläggningen förvaltas under kommunstyrelsen 

av dess Teknisk affärsverksamhet. 

§ 1 Avgiftsskyldighet 

För att täcka kostnader för Mörbylånga kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar ska ägare av fastighet inom anläggningens verksam-

hetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412), LAV, jämställs med fastighetsägare. 

Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) är även den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls, om förutsättningar i 

27 § LAV är uppfyllda. 

§ 2 Avgiftstyper 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och bruknings-

avgifter (periodiska avgifter). 

§ 3 Fastighetstyper 

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd 

fastighet. 

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 

bebyggd, eller enligt bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 

där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

 Kontor 

 Butiker 

 Hotell 

 Hantverk 

 Utbildning 

 Sportanläggning 

 Förvaltning 

 Utställningslokaler 

 Restauranger 

 Småindustri 

 Sjukvård 

 Stormarknader 
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Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än 

bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för 

bebyggande, men inte ännu bebyggts. 

Lägenhet är ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed 

jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av 

byggnad räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

Allmän platsmark är mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen 

(2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av 

detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger 

4.1 

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 
Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från 
allmänna platser såsom gator, 
vägar, torg och parker 

Ja Ja 

4.2 
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 

huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 

fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av 

dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.3 
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 

dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 
Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs iordning och underhålls, om förutsättningar i 27 § LAV är 

uppfyllda. 

4.5 
Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter §§ 5-13 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 

5.1 
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift 

betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: Kronor exkl 
moms 

Kronor inkl 
moms 

a) En avgift avseende framdragning av 
varje uppsätt-ning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 

50 997     63 746    

b) En avgift avseende upprättande av varje 
uppsätt-ning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

43 579     54 474    

c) En avgift per m² tomtyta 50,99       63,74      
d) En avgift per lägenhet 35 234     44 043    
e) *En grundavgift för bortledande av Df, 
om bort-ledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

16 366     20 458    

*Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I 

det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) 

enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 

respektive upprättats. 

5.2 
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 

avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnads-

karta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella 

fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 

proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA), 

Tomtyteavgift enligt 5.1 c) för fastigheter upp till två lägenheter, tas ut för 

varje m² upp till maximalt 1500 m². För fastigheter med tre lägenheter eller 

fler tas avgift ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, 

summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift 

enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med 

iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 

eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5  

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare servispunkter, 

ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b). 
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5.6 
Ökas fastighetens tomtyta ska avgift betalas enligt 5.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet, för vilken tomtyteavgift inte ska anses 

vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln 

i 5.3. 

5.7 
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad, eller ersätts riven 

bebyggelse på fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 d) för varje 

tillkommande lägenhet. 

5.8 
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e). 

§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet 

6.1 
För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: Kronor exkl 
moms 

Kronor inkl 
moms 

a) En avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

50 997    63 746    

b) En avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

43 579   54 474    

c) En avgift per m² tomtyta 85,74       107,18    
d) *En grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

16 366    20 458    

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det 

fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt 

§ 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive 

upprättats. 

6.2 
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastighet, fördelas avgifter 

enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnads-

karta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 
Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 

erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighetsareal, motsvarande mark 

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden 

genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmed-

givandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från 

den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-

punkter, ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 

6.6 
Ökas fastighetens tomtyta betalas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomt-

yta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara 

tidigare erlagd. 

6.7 
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 

§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet 

7.1 
För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet 
med 

Bostadsfastighet Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 
Avgift per FP¹ 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% - - 
Grundavgift för Df, om FP för 
Df inte upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

¹FP = förbindelsepunkt 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 

avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna 

anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 

avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 
Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

 Bostadsfastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% - - 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om före-

skriften i 5.3 andra stycket så medger. 

§ 8 Reducerad avgift 

8.1 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska 

reducerade avgifter betalas enligt följande: 
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Avgift för framdragen servisledning  

- En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a) 

- Två ledningar 85% 

- Tre ledningar 100% 

Avgifter i övrigt: 

Ändamål  V S Df Dg 

Bostadsfastighet      

Avgift per 
uppsättning FP 

5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% - 20% 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% - 20% 
Grundavgift Df 
utan FP 

5.1 e) - - 100% - 

Annan fastighet      

Avgift per FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 
Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% - 20% 
Grundavgift Df 
utan FP 

6.1 d) - - 100% - 

 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) 

respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 

tidigare förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 

avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% 

av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts 

vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, betalas en etableringsavgift om 

50% av avgiften enligt 5.1 a) alternativt 6.1 a). Etableringsavgiften avses 

täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i 

samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 Allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls ska 

betala anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: Kronor exkl moms Kronor inkl moms 

En avgift per m² allmän 
platsmark för anordnande av 
dagvatten bortledning 

168 210 
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§ 10 Särskilt avtal 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9, träffar 

huvudmannen istället avtal med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig 

om avgiftens storlek. 

Om kostnaden för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp i betydlig 

omfattning avviker från övriga fastigheter inom verksamhetsområdet, ska 

enligt lagen om allmänna vattentjänster, avgift betalas enligt särskilt antagen 

särtaxa. 

§ 11 Betalning av avgift 

11.1 
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i 

räkning. 

11.2 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 

dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 

ha skett. 

11.3 
Enligt LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 

en viss tid, längst tio år. Om avgiften uppgår till belopp som är betungande 

med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter. 

Om fastighetsägaren så begär, och godtagbar säkerhet ställs, ska ränta 

betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 

betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till 

dess resterande del av avgiften betalas. 

Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen. 

11.4 
Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.6 föreligger, då bygglov för avsett 

ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande, till exempel ökning av 

tomtyta inträtt, utan att bygglov beviljats eller meddelats. 

11.5 
Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående anmäla till 

huvudmannen när det förhållandet ändrats. Försummar fastighetsägaren 

denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 11.2 för tiden från det att 

två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalats.. 

§ 12 Särskilda ersättningar 

12.1 
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

huvudmannen, ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra 

anordningar än huvudmannen funnit erforderligt, ska fastighetsägaren som 

begärt arbetets utförande ersätta huvudmannens överenskomna kostnader. 
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12.2 
Om en fastighetsägare begär att en ny servisledning ska utföras i stället för 

redan befintlig, och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är 

fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna 

del med det belopp motsvarande avgift för servisledning enligt § 5.1 a), dels 

borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

12.3 
Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för, och 

med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta 

fastighetsägarens kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen 

och dess inkoppling. 

§ 13 Indexreglering 

Avgifter enligt 5 – 12 §§ är baserade på ett medelvärde på serie 311 och 322 

i entreprenadindex (indextal maj 2016). När detta index ändras, har 

huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 

gång årligen. 

Brukningsavgifter §§ 14 – 23 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 Brukningsavgift för bebyggd fastighet 

14.1 
För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: Kronor exkl 
moms 

Kronor inkl moms 

a) En fast avgift 1 940   2 037 2 425   2 546 
b) En avgift per m³ levererat vatten 24,80   27,28 31,00   34,10 
c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

1 464   1 537 1 830   1 921 

d) En avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m² tomtyta för annan fastighet 

240   252 300   315 

14.2 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 14.1 angivna ändamål 

reduceras avgifterna. 

Följande avgifter ska betalas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 45% 10% 5% 
Avgift per m³ 14.1 b) 40% 60% - - 
Avgift per 
lägenhet 

14.1 c) 30% 30% 35% 5% 

Avgift per tomtyta 14.1 d) 30% 30% 35% 5% 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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14.3 
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 

fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet om vatten-

förbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift ut 

enligt 14.1 b) efter en antagen förbrukning om 160 m³/lägenhet och år i 

permanentbostad och med 80 m³/lägenhet och år för fritidsbostad. 

14.4 
För så kallade byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om 

mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per 

lägenhet. 

14.5 
För extra mätställe utöver ett per fastighet ska en årlig avgift betalas med ett 

belopp motsvarande 75% av den fasta avgiften enligt 14.1 a). 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 
Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen 

undersöka mätaren om det anses nödvändigt eller om fastighetsägaren begär 

det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i 

två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värme-

mätare, STAFS 2014:3. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 

huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd 

undersökning eller uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning hos 

Mark- och miljödomstolen. 

14.7 
Har fastighetsägare begärt prövning av vattenmätare och mätaren godkänns, 

ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 

enlighet med vad som framgår av §17. 

14.8 
För spillvatten, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-

ledning (kylvatten och dylikt), ska avgift betalas med 50% av avgiften enligt 

14 b). 

14.9 

Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp. 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än vad som motsvarar levere-

rad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 

avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spill-

vatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- och spillvattenmängd eller på annat sätt som överens-

kommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. 
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter 

annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan 

mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 15 Allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls ska 

betala brukningsavgift. 

Avgift utgår med: Kronor exkl 
moms 

Kronor inkl moms 

En avgift per år och påbörjat 
100 m² allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

135,00 168,75 

§ 16 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 a). Föreligger 

inte avgiftsskyldighet för samtliga nyttigheter reduceras avgiften enligt 14.2. 

§ 17 Särskilda avgifter 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd, eller har på 

grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln 

avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen 

debiteras följande avgifter: 

 Kronor inkl moms 

Nedtagning av vattenmätare 330          
Uppsättning av vattenmätare 330           
Frusen eller skadad vattenmätare 1 223        
Avstängning av vattentillförsel 151           
Påsläpp av vattentillförsel 151         
Länsning av vattenmätarbrunn 748         
Bruten plombering/åverkan 764         
Provning av vattenmätare 1 1 64        
Öppningsavgift obetald faktura 722          
Avstängning och påsläpp av vattentillförsel utom 
ordinarie arbetstid 

722           

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie 

arbetstid debiteras ett tillägg om 50% av ovan angivna belopp. 

§ 18 Särskilt avtal 

Om kostnader för vissa fastigheter med vatten och avlopp i beaktansvärd 

omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgift betalas enligt särskilt antagen 

särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14 – 16 

träffar huvudmannen istället avtal med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 19 Betalningsvillkor 

Avgift enligt 14.1 a), c),  och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, 

tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) 

debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd 

eller annan grund som anges i §14. 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2019-08-26 

 
 

Sida 
12(12) 

 

 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska 

dröjsmålsränta betalas på det obetalda beloppet enligt 6 § räntelagen från den 

dag betalningen skulle ha skett. 

Om inte mätaravläsning sker enligt huvudmannens beslut inför varje 

debitering får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 

Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt 

minst en gång per år. Avläsning och debitering ska dessutom ske på 

fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att 

underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller i 

övrigt om särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-

förhållanden, har huvudmannen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens 

storlek. 

§ 21 Taxans införande 

Den här taxan träder i kraft den 1 juli 2019. De brukningsavgifter enligt 14.1, 

14.4, och 14.8, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska 

tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 

spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 

ikraftträdande. 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande 

tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen 

jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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§ 159 Dnr KS 2019/000189  

Fjärrvärmeverksamheten - Årsrapport 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet och 

föreskriften (EIFS 2010:1) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet ska den 

organisation som bedriver fjärrvärmeverksamhet upprätta en 

fjärrvärmerapport.  

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2018 Fjärrvärmeverksamhet Mörbylånga kommun. 

PWC Granskning av fjärrvärmerapport. 

Revisorsintyg daterad den 18 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 20 juni 2019. 

Kommunstyrelsens § 190/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsrapporten för fjärrvärmeverksamheten 2018 godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Energimarknadsinspektionen 

Ekonomi 
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§ 160 Dnr KS 2019/000354  

Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för 
pensionsförpliktelser 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagens 11 kapitel 4 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer 

för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska 

det anges hur medlen ska förvaltas. Tillåten risk vid placering av medel ska 

fastställas. De ska också anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen 

ska ske.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juni 2019. 

Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser, daterad 

den 19 juni 2019. 

Kommunstyrelsens § 191/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Riktlinjer för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser, 

godkänns.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 
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Allmänt  

Mörbylånga har överlåtit förvaltningen av kommunens pensionsmedel till 

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB) vilka bildades år 

1996 med uppgift att bedriva långsiktig förvaltning för kommunerna och 

Region Kalmar län. Mörbylånga kommun följer därmed Kalmar Läns 

Pensionskapitalförvaltnings placeringspolicy.  

Mörbylånga kommuns kapitalavsättningar skall förvaltas långsiktigt och 

avses i första hand att fungera som en buffert för uppkommande förpliktelser 

att utbetala tjänstepension till anställda.  

Verksamheten skall grundas på långsiktighet och en balansering av risk och 

avkastning, som över tid skall utmynna i en sund riskjusterad avkastning.  

KLP placeringspolicy bestäms årligen på bolagets årsstämma. I samband 

med årsstämman hanterar fullmäktige i Mörbylånga kommun uppföljning 

och kontroll över förvaltningen genom sin närvaro på bolagsstämman samt 

genom att ta del av årsredovisningen och beslutad placeringspolicy.  

Nedan följer Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning ABs placeringspolicy. 

Definitioner av tillgångsslag  

Bolagets placeringar av det förvaltade kapitalet skall placeras inom följande 

två kategorier, nämligen:  

 aktier och aktierelaterade instrument – benämns aktier  

 räntebärande instrument   

Godkända placeringsalternativ Aktier  
 Aktier noterade på börser och auktoriserade marknadsplatser i samtliga 

EU-länder, övriga nordiska länder, Schweiz och USA   

 Aktier noterade på börser och auktoriserade marknadsplatser i övriga 

länder   

 Aktiefonder, för minskning av risk, åtkomst av utländska marknader 

och/eller branscher och inriktningar som är svåra att köpa i 

direktinvesterade aktier.   

 Hedgefonder för minskning av marknadskorrelation med innehav i de i 

föregående punkter reglerade länderna.   

 Strukturerade produkter för minskning av risk, åtkomst av utländska 

marknader och/eller branscher och inriktningar som är svåra att köpa i 

direktinvesterade aktier.   

 Utfärdade köpoptioner s.k. covered calls på befintliga aktieinnehav, för 

minskning av risk och möjlighet till avkastning i stillastående marknad.  

Räntebärande instrument  
 Räntebärande instrument där svenska staten, svenska statliga 

myndigheter eller av svenska staten helägda bolag, svenska kommuner 

och landsting, svenska kommunala bolag med kommunal borgen, 

svenska bostadsfonder, svenska bolåneinstitut samt banker och 

kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn är motpart.  
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 Räntebärande instrument i övriga EU-länder, övriga nordiska länder, 

Schweiz, USA och övriga länder, som står under tillsyn av ländernas 

respektive Finansinspektion.  

 Räntebärande instrument som benämns företagsobligationer, som finns 

och har tillsyn enligt ovan punkter.  

 Ränte- och hedgefonder för åtkomst av utländska marknader och/eller 

branscher och inriktningar som är svåra att köpa i direktinvesterade 

räntebärande instrument, och för minskning av marknadskorrelation med 

innehav i de i föregående punkter reglerade länderna.  

 Strukturerade obligationer (för möjlighet till högre avkastning till låg 

risk) som är kapitalgaranterade på förfallodagen.  

Etiska regler  

Bolaget skall i sin placeringsverksamhet beakta de deklarationer och 

konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. 

Bolaget skall vidare undvika att placera tillgångar i bolag vars verksamhet 

till betydande del är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor 

eller tjänster inom områdena krigsmateriel, tobak, alkohol, spel och 

pornografi. 

Bolaget skall vidare ha ett hållbarhetstänk i sina investeringar och undvika 

placeringar i företag som i sin huvudsakliga verksamhet ägnar sig åt 

prospektering, exploatering, utvinning eller produktion av kol, olja, gas, 

oljesand och annan okonventionell fossil olja. 

Placeringsbegränsningar  

Placeringar i aktier får inte överstiga 60 % och skall inte understiga 25 % av 

de totala tillgångarna. 

Högst 15 % av de totala tillgångarna får placeras i värdepapper utgivna av 

eller noterade i ovan angivna länder utanför Sverige. Utländska värdepapper 

som noteras på Stockholmsbörsen inkluderas inte i dessa 15 %. Aktier 

noterade på börser och auktoriserade marknadsplatser i övriga länder till ett 

värde inte överstigande 5 % av de totala tillgångarna. 

Högst 10 % av de totala tillgångarna får exponeras mot en emittent – 

svenska staten undantagen – eller grupp av emittenter med inbördes 

anknytning.  

Aktieinnehavet i ett enskilt bolag får utgöra högst 10 % av rösterna i bolaget. 

Räntebärande instrument i företagsobligationer där börsbolag är emittent får 

ej överstiga 25 % av de totala tillgångarna. 

Övrigt  

Styrelsen äger rätt att meddela ytterligare begränsningar i den 

förvaltningsinstruktion som fastställs årligen vid styrelsens konstituerande 

sammanträde. 

Placeringspolicyn skall årligen prövas och godkännas vid det konsortiemöte 

som enligt punkt 6.1 i gällande konsortie- och samarbetsavtal äger rum inför 

årsstämman i bolaget. 
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§ 161 Dnr KS 2019/000383  

Nödvattenplan - Plan för hantering av nödvatten vid 
samhällsstörning 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme föreslår en Nödvattenplan 

för att kunna förhindra alternativt se till att skadeverkningarna blir så små 

som möjligt vid eventualiteten av en allvarlig kris inträffar i samhället vid 

samhällsstörning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 maj 2019. 

Nödvattenplan Mörbylånga 2019, daterad den 31 maj 2019. 

Resurser för nödvatten 2019, daterad den 31 maj 2019. 

PDF Mörbylånga norra slutversion, daterad den 31 maj 2019. 

PDF Mörbylånga södra slutversion, daterad den 31 maj 2019. 

Kultur och tillväxtnämndens § 87/2019. 

Kommunstyrelsens § 192/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nödvattenplan 2019 med bilagan Resurser för nödvatten 2019, antas.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 
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Definition 
Dricksvatten: 
Definieras i LIVSFS 2001:30 som allt vatten som, antingen i sitt 

ursprungliga tillstånd eller efterberedning, är avsett för dryck, matlagning 

eller beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och oavsett om det 

tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i flaskor eller i 

behållare. 

 

Nödvatten: 
Vatten som distribueras till konsumenter via olika former av behållare. 

Nödvatten är främst avsett att användas för konsumtion och 

livsmedelsberedning. Nödvatten ska hålla dricksvattenkvalitet. 

 

Samhällsviktig verksamhet: 
Enligt MSB är samhällsviktig verksamhet en verksamhet som uppfyller det 

ena eller båda av följande villkor: 

1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid 

leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 

inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att 

skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

 

I Mörbylånga kommun bedöms prioriterade samhällsviktiga verksamheter 

för nödvatten vara: särskilt boende, förskola, F-9-skola och tillagningskök 

inom ramen för den kommunala verksamheten. 

Denna nödvattenplan avser insatser inom de första 1-3 dagarna och en 

försörjning av 10-15 liter dricksvatten/person och dygn. Under denna tiden 

hinner flertalet skador åtgärdas. I övriga fall hinner man skaffa sig en 

överblick över omfattning och konsekvenserna av olyckan samt ta beslut och 

förbereda för ytterligare åtgärder. 

 

Vilka skyldigheter har VA-verksamheten? 
Mörbylånga kommun har som ansvarig för va-verksamheten inom 

kommunen skyldighet att ordna med leverans av vatten för 

hushållsanvändning inom verksamhetsområdet. Däremot garanteras inte att 

ett visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. 

Vid begränsad vattentillgång är anslutna fastighetsägare skyldiga att 

reducera sin vattenförbrukning enligt meddelade anvisningar. 

 

Det finns inte någon skyldighet att leverera vatten till näringsidkare eller 

fastigheter utanför verksamhetsområdet. Leverans kan ske efter tillgång. I ett 

krisläge kan näringsidkare kopplas bort för att säkerställa vattentillgången 

till konsumtion. 

 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2019-08-15 

Dnr 
KS 2019/000383 

Sida 
3(6) 

 

 

Vid en störning i dricksvattenförsörjningen bör varje individ ha tillgång till 

följande miniminivå av dricksvatten: 

• För upprätthållandet av kroppens vätskebalans inom 1 dygn: 3-5 liter/dygn 

• För hälso- och smittskydd inom tre dygn: 10-15 liter/dygn 

• Inom några månader: 50-100 liter/dygn 

 

Denna nödvattenplan förutsätter att en anläggning eller ledning drabbas av 

skada men ska dock vara tillämplig om flera skador inträffar samtidigt, även 

om risken för detta är liten. 

 

Omkoppling av ledningsnät 
I Mörbylånga kommun finns möjlighet att försörja flertalet 

distributionsområden från två eller fler vattenverk via omkoppling av 

ledningsnät. På så sätt bör man kunna avgränsa nödvattenförsörjningen till 

en mindre del av en tätorts distributionsnät. Instruktioner och kartor för 

omkoppling av ledningsnät redovisas i bilaga. 

 

Anläggningar 
Inom Mörbylånga kommun finns nio vattenverk samt ledningsanslutningar 

till ledningsnät i andra kommuner. När vattenreservoarerna är fulla vid 

avbrott klaras ca 2 dygn förbrukning sommartid och ca 3 dygn vintertid. 

Det finns stationära reservkraftaggregat i alla vattenverk. 

 

Resurser för nödvatten 
Mörbylånga kommun har ett antal egna nödvattencontainrar som rengörs och 

kloreras regelbundet för att det inte ska bli problem med bakterier i 

behållarna. Utöver egna resurser finns även resurser hos grannkommuner 

samt externa företag att tillgå enligt bilaga. 

Nationellt finns det nödvattenlager på sex platser som alla har jour dygnet 

runt. Eventuell utlåning godkänns av VAKA-gruppen. 

 

Placering av behållare för nödvatten 
Bedömning av var nödvattenbehållare ska placeras sker beroende på 

händelse/situation. I första hand ska nödvatten placeras i närhet av 

prioriterad samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktiga verksamheter bör ha 

en tank inom 100 m medan allmänheten bör ha en tank inom ca 3 km radie 

under de första dygnen. Alla brukare delar på gemensamma tankar. 

 

Följande frågor bör man ta ställning till i samband med att man placerar ut 

nödvattencontainrar: 

• Bedömning av containerns placering. Är placeringen trafiksäker? 

• Bedömning av eventuellt behov av personal för att bevaka 

nödvattencontainrarna och området i kring dem. 

• Planläggning för påfyllnad av nödvattencontainrar. 

• Information att endast väl rengjorda kärl får användas vid hämtning av 

nödvatten. 

 

Kartbilder över lämpliga placeringar bör finnas att tillgå för att underlätta 

snabb kommunikation vid eventuell händelse med behov av nödvatten. 

Lista på lämpliga utplaceringspunkter med instruktioner framgår av bilaga. 
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Nödvattenbehållare bör dagtid vara på plats inom 4 timmar efter avbrott i 

vattendistributionen. 

 

Arbetsfördelning 
I händelse av störning av vattenförsörjningen ska VA-personalen prioritera 

omkoppling av ledningar och att åtgärda skadorna. Utplacering av containrar 

och leverans av vatten till containrarna bör därför utföras av personal utanför 

VA-avdelningen.  

 

Utplacering av en enstaka nödvattentank kan ske i ett första läge görs av 

egen personal med bil och släp. Om flera tankar ska placeras ut används 

lastbil. Distribution av vatten måste ske med tankbil eller lastbil med 

tanksläp. I första hand utförs detta med kommunens personal och i andra 

hand med avtalad transportör. 

 

Information via VMA, till radio och övrig massmedia är mycket viktigt. 

Ansvarig är kommunens kommunikationsavdelning. 

 

Om tankarna är utplacerade mer än något dygn krävs tillsyn och provtagning 

för kontroll av vattenkvaliteten. 

 

Ansvar 
Ansvarig för nödvattenplanen är VA-chefen. 

 

Övrigt 
Beroende på händelse kan det finnas behov av portabla toaletter och/eller att 

öppna upp servicepunkter där det finns tillgång till vatten för att ge möjlighet 

till personlig hygien. Lämpliga servicepunkter är idrottsanläggningar i 

kommunen. 

 

Sekretess 
Information om kommunala planer för vattenförsörjning och framför allt i en 

krissituation kan vara av intresse för såväl främmande makt men även 

enskilda personer med andra avsikter. Detta medför att detaljerad 

information enbart bör vara tillgänglig för mindre krets av beslutfattare och 

personal. Den känsliga informationen har därför samlats i bilagor som ska 

uppdateras fortlöpande. 
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Resurser för nödvatten 2019 
Via Länsstyrelsen Kalmar län har vi tillgång till regionala nödvattenresurser: 

 

Kommun Vattentankar 
Vattentank 
med pump 

Kontaktuppgifter 

Egna resurser i kommunen 

Mörbylånga 
10 st Am-plast á 0,8 m³ 
2 st Combo á 0,8 m³ 

 
VA-Jouren efter 
kontorstid 

Externa resurser i länet 

Borgholm 

5 st à 1 m3 

6 st à 0,8 m3 
Tank med lyftöglor 3 m3 

Tankvagn 23 m3 inkl 

frekv.pump 

 Se jourpärm 

Emmaboda 
2 st à 1 m3 

1 st à 8 m3 
  

Högsby 1 st à 0,8 m3  
Minicall nr 0746-42 83 91/ 

Se jourpärm 

Kalmar 

3 st rostfri tank 3 m3 

1 st tankvagn 15 m3, inkl pump 

1 st tankssläp 0,4 m3 

10 st á 1 m3, hopfällbar 

3 st á 1 m3 

1 tankvagn 15 m³ Se Jourpärm 

Mönsterås 
5 st à 0,8 m3 

10 st à 25 liter 

1 st à 12 m3 

1 st à 3 m3 
Se jourpärm 

Nybro 
1 st à 6 m3 

2 st à 1 m3 
14 st à 0,8 m3 

1 tankvagn á 14 m³ 

1 tanksläp á 27,5 m³ 
Se Jourpärm 

Oskarshamn 10 st à 1 m3 1 st à 15 m3 Se jourpärm 

Torsås 
1 st Rostfri tank 7m3 lastv. flak 
2 st à 0,8 m3 

 Se jourpärm 

Vimmerby 
8 st à 0,8 m3 

20 st à 25 liter 
2 st à 0,8 m3 

Nås via SOS alarm 

0470-76 60 00 

Västervik 
1 st 1 m3 möjlig att förse med 

pump 
 Se jourpärm 

Resurser utanför länet: 

Karlskrona    

Växjö 5 st Combo á 0,8 m³ 
1 st tank á 3 m³ 

1 st tank á 12 m³ 

Nås via SOS alarm 

0470-76 60 00 

Food Tankers, 

Karlshamn 
Tankbilar 070-837 51 66 

Emåmejeri, 

Hultsfred 
Fyllda Tetra Pak 070-200 11 02 

VAKA  Nationellt lager med krisutrustning 020-30 20 30 

Reservkraftverk se Jourpärmen 

 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2019-08-15 

Dnr 
KS 2019/000383 

Sida 
6(6) 

 

 

Info om VAKA:  
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-
kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/information-om-
vaka.pdf 

 

Info om VAKAs materiallager: 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-

kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/nationella-

nodvattenmateriellager-2015.pdf 

 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/information-om-vaka.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/information-om-vaka.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/information-om-vaka.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/nationella-nodvattenmateriellager-2015.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/nationella-nodvattenmateriellager-2015.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/nationella-nodvattenmateriellager-2015.pdf
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§ 162 Dnr KS 2019/000365  

Grönstrukturplan -  Fördjupad översiktsplan 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med Grönstrukturplan Färjestaden initierades inom ramen för arbetet 

med kommunens översiktsplan under våren/sommaren/hösten 2014.  

Syftet med Grönstrukturplan Färjestaden är att utreda och utveckla tätortens 

gröna områden. Grönområden i en tätort har många funktioner och 

grönstrukturplan Färjestaden syftar till att fastställa riktlinjer för utveckling 

av de gröna områdena och utreda vilka som är värda att undantas från 

exploatering. Detta för att säkerställa att Färjestaden långsiktigt kan 

utvecklas till ett hållbart samhälle och bli entrén till Öland och Mörbylånga, 

den ledande natur- och kulturkommunen. 

Riktlinjerna ska formuleras för att stärka tätortens identitet och karaktär. I 

Färjestadens grönområden ska finnas plats för rekreation och lek, de ska 

fungera hälsofrämjande och locka till sig invånare och turister. Färjestadens 

grönområden ska utformas för att rena och fördröja dagvatten och för att ge 

förutsättningar för en rik biologisk mångfald. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 § 124 att ett 

genomförande av planen inte bedöms medföra en betydande påverkan på 

miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. En 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 

11, 12 §§ behöver därför inte genomföras. 

Enligt PBL (2010:900) 3 kap 23 § kan en översiktsplan ändras för en viss del 

av kommunen. En ändring av planen för en viss del av kommunen får 

redovisas med en annan detaljeringsgrad än för översiktsplanen i övrigt. Om 

planen innebär en ändring av den gällande översiktsplanen ska sambanden 

med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2018 § 8 att 

Grönstrukturplan Färjestaden ska följa PBL (2010:900) 3 kap 23 § och 

utgöra en ändring av översiktsplanen för en viss del av kommunen och att de 

25 januari 2018 daterade handlingarna godkänns för samråd. 

Förslaget till fördjupad översiktsplan har varit på samråd från den 5 februari 

2018 till den 12 mars 2018, med samrådsmöte den 13 februari, den 

15 februari och den 5 mars. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 20 september 2018 § 124 att 

godkänna samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 
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20 september 2018, som sin egen och att handlingarna, daterade den 

20 september 2018 skickas på granskning.  

Förslaget till fördjupad översiktsplan har varit på granskning från den 

8 oktober 2018 till den 26 november 2018. 

Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt/plan- och byggchef, informerar om 

ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 juni 2019. 

Granskningsutlåtande daterat den 20 juni 2019. 

Grönstrukturplan Färjestaden daterad den 20 juni 2019. 

Beslut miljöbedömning, daterat den 20 september 2018. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande, daterat den 30 november 2018. 

Samhällsbyggnadsnämndens § 112/2019. 

Kommunstyrelsens § 193/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 20 juni 2019 

godkänns som sin egen. 

2. Grönstrukturplan Färjestaden, daterad den 20 juni 2019, antas i enlighet 

med Plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 19 §.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Plan och bygg 
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§ 163 Dnr KS 2019/000105  

Svar på Motion av Kent Ingvarsson (M) - Underhåll och 
renovering av Eken i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen beskrivs behovet av underhåll och renovering av byggnaden 

Eken på skolområdet i Färjestaden. Motionens huvudförslag är att 

kommunen uppdrar till Mörbylånga Bostads AB att kostnadsberäkna en 

omläggning av byggnadens tak samt att detta prioriteras i kommunens 

underhållsbudget.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 november 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 

den 27 november 2018, § 279. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019. 

Kommunstyrelsens § 196/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Kent Ingvarsson (M), med instämmande av Pär Palmgren (M), yrkar tillägg 

till kommunstyrelsens förslag till beslut "Att snarast genomföra en 

kostnadsberäkning för underhåll av fastigheten "Eken" och samtidigt 

reservera medel för genomförande av renovering av yttertak och fönster på 

nämnda fastighet i 2020 års investerings- och underhållsbudget. Detta i 

avvaktan på kommande utredning enligt kommunstyrelsens förslag." 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommun-

styrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar 

detsamma.  

Beslutsgång 

Vidare hör ordförande om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Kent 

Ingvarssons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 

detsamma.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag på tilläggsyrkandet. 

Nej-röst för bifall på tilläggsyrkandet.  
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Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 19 nej-röster och 1 avstår.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mörbylånga Bostads AB får i uppdrag att göra en kostnadsberäkning av 

en takomläggning på byggnaden Eken i Färjestaden. 

2. En långsiktig planering för nya träffpunkter i Färjestaden för både 

allmänheten och olika frivilligorganisationer ska utformas. 

3. Motionen anses härmed besvarad. 

Reservation  

Henrik Yngvesson (M), Carl Dahlin (M), Eva Folkesdotter Paradis (M), 

Günter Ruchatz (M), Agneta Stjärnlöf (M), Pär Palmgren (M), Ingela 

Fredriksson (M), Kent Ingvarsson (M), Liv Stjärnlöf (M), Thomas 

Danielsson (M), Berne Klysing (L), Eric Dicksson (KD) och Nina 

Åkesson-Nylander (KD), Monica Orthagen (MP), Olof Nilsson (SD), Jessica 

Hellman (SD), Eric Rosenlund (SD) och Per-Gunnar Olsson (SD).     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kent Ingvarsson 

Mörbylånga Bostads AB 
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Votering nr 
1 

   
   
   
    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S)  X   

Elisabeth Fransén (S)  Bength Andersson (S) X   

Fredrik Jämtin (S)  X   

Kristina Sjöström (S)  X   

Javid Shirzad (S)   X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Bertil Johansson (S)  X   

Seita Riikonen (S)  X   

Johan Åhlund (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C) Annika Henell (C) X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C)   X  

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Erik Cardfelt (V) X   

Anders Wassbäck (V)  X   
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Elisabeth Schröder (-)  X   

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M)   X  

Kent Ingvarsson (M)   X  

Liv Stjärnlöf (M)   X  

Thomas Danielsson (M)   X  

Sebastian Hallén (L) Berne Klysing (L)  X  

Eric Dicksson (KD)    X  

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Eva Traore Dahlberg (MP) Monica Orthagen (MP)  X  

Olof Nilsson (SD)   X  

Jessica Hellman (SD)   X  

Curt Ekvall (SD)     

Claus Zaar (SD)    X 

Eric Rosenlund (SD)   X  

Per-Gunnar Olsson (SD)   X  

     

     

  24 19 1 
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§ 164 Dnr KS 2019/000130  

Svar på Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M)  och 
Ingela Fredriksson (M) - Måltider för pensionärer 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framställs yrkanden om att förvaltningen ska utreda hur 

pensionärer kan få möjlighet att köpa och äta mat i skolans restauranger samt 

att ett försök genomförs på en av kommunens skolor under höstterminen 

2019.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 19 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 25 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juli 2019. 

Kommunstyrelsens § 197/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

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

att antal veckor i kommunstyrelsens förslag till beslut ändras från två veckor 

till fyra veckor och att kostenheten själva planerar vilka veckor som 

försöksverksamheten genomförs, undantaget lovvecka 44. 

Ella-Britt Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Eva 

Folkesdotter Paradis ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.  

Ja-röst för bifall för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall för Eva Folkesdotter Paradis ändringsyrkande. 

Omröstningsresultat 

25 ja-röster och 19 nej-röster.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses som besvarad med hänvisning till att kostenheten dels 

har undersökt frågorna och dels planerar att genomföra en försöks-

verksamhet under veckorna 42 och 43, år 2019. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(38) 

Sammanträdesdatum 
 
 

2019-08-26  
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Reservation  

Henrik Yngvesson (M), Carl Dahlin (M), Eva Folkesdotter Paradis (M), 

Günter Ruchatz (M), Agneta Stjärnlöf (M), Pär Palmgren (M), Ingela 

Fredriksson (M), Kent Ingvarsson (M), Liv Stjärnlöf (M), Thomas 

Danielsson (M), Berne Klysing (L), Eric Dicksson (KD) och Nina 

Åkesson-Nylander (KD), Monica Orthagen (MP), Olof Nilsson (SD), Jessica 

Hellman (SD), Claus Zaar (SD), Eric Rosenlund (SD) och Per-Gunnar 

Olsson (SD).     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eva Folkesdotter Paradis 

Ingela Fredriksson 

Verksamhetsstöd – Kostenheten 
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VOTERINGSLISTA 
  Sida 

1(2) 
Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

  Paragraf 
§ 164 

 
 

   
Votering nr 
1 

   
   
   
    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S)  X   

Elisabeth Fransén (S)  Bength Andersson (S) X   

Fredrik Jämtin (S)  X   

Kristina Sjöström (S)  X   

Javid Shirzad (S)   X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Bertil Johansson (S)  X   

Seita Riikonen (S)  X   

Johan Åhlund (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C) Annika Henell (C) X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V) Erik Cardfelt (V) X   

Anders Wassbäck (V)  X   
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Elisabeth Schröder (-)  X   

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M)   X  

Kent Ingvarsson (M)   X  

Liv Stjärnlöf (M)   X  

Thomas Danielsson (M)   X  

Sebastian Hallén (L) Berne Klysing (L)  X  

Eric Dicksson (KD)    X  

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Eva Traore Dahlberg (MP) Monica Orthagen (MP)  X  

Olof Nilsson (SD)   X  

Jessica Hellman (SD)   X  

Curt Ekvall (SD)     

Claus Zaar (SD)   X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Per-Gunnar Olsson (SD)   X  

     

     

  25 19  
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§ 165 Dnr KS 2019/000192  

Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Erbjuda 
gemensamma måltider med lämpliga intervaller för 
äldre som omfattas av kommunens hemtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen ska erbjuda gemensamma måltider för 

åldringar som omfattas av kommunens hemtjänst, exempelvis att äta 

frånskjutet från lunchrusningen på restauranger eller i skolmatsalar 

alternativt hemma hos äldre som ställer sig positiva till det.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 19 mars 2019.   

Kommunfullmäktige ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 

den 25 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 15 april 2019. 

Socialnämndens § 67/2019. 

Kommunstyrelsens § 198/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning att lunchservering redan erbjuds i 

den kommunala verksamheten och att det därmed finns möjlighet till 

gemensamma måltider. Det finns därutöver andra kommunala, helt eller 

delvis finansierade, sociala insatser som inbjuder de äldre till gemenskap. 

För övrigt står det restauranger fritt att erbjuda pensionärer speciella 

luncherbjudanden enligt motionärens anspråk.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eric Rosenlund 

Social omsorg 
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§ 166 Dnr KS 2019/000202  

Svar på Motion av Claus Zaar (SD) - Hemtjänsten 
behöver få lika hög personalkontinuitet som det är i 
Emmaboda 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att hemtjänsten i Mörbylånga behöver få lika hög 

personalkontinuitet som det är i Emmaboda.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 22 mars 2019.   

Kommunfullmäktigeordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 

den 25 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019. 

Socialnämndens § 68/2019. 

Kommunstyrelsens § 199/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionens yrkande besvaras med att hemtjänsten aktivt arbetar för en 

god vård och omsorg, att hänsyn tas till flera parametrar när det kommer 

till verksamhetsplanering och förändringsarbete samt budget för 

äldreomsorgen i stort.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Claus Zaar 

Social omsorg 
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§ 167 Dnr KS 2019/000417  

Monika Löfvin-Rosén (C) - Avsägelse av uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Monika Löfvin-Rosén (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 23 augusti 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Monika Löfvin-Rosén 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 
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§ 168 Dnr KS 2019/000419  

Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Monika Löfvin-
Rosén (C) 

Förslag på mötet 

Per-Olov Johansson (C).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Per-Olov Johansson (C) som ledamot i kommunstyrelsen från den 

26 augusti 2019 till och med mandatperiodens utgång.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Per-Olov Johansson 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 
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