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2019-12-16 
 

 

 

 
 

Plats och tid Skansenskolans Aula, klockan 13:00-17:50 

Beslutande Se närvarolista  

Övriga närvarande Ann Willsund, kommundirektör 

Cecilia Widén, kommunsekreterare 

Åsa Strömberg, kommunsekreterare 

Emil Uddhammar, föreläsare, § 233 

Anneli Sjöö, administratör, § 234 

Håkan Lindqvist, ordförande utbildningsnämnden 

Mathias Karlsson, vikarierande ordförande socialnämnden 

 

 

Justerare Jerker Nilsson (S) och Jessica Hellman (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga fredagen den 20 december 2019 klockan 15.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 230-256 
 Cecilia Widén  

 Ordförande 

  

 Kjell Magnusson  

 Justerare 

  

 Jerker Nilsson (S)  Jessica Hellman (SD)  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-12-16 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20 Datum då anslaget tas ned 2020-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Cecilia Widén  
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Närvarolista 

Beslutande  

 Kjell Magnusson (C), Ordförande 

Margaretha Lööf-Johanson (S) 

Kent Ingvarsson (M) 

Matilda Wärenfalk (S) 

Mattias Nilsson (S) 

Per-Olof Johansson (S) 

Henriette Koblanck (S) 

Jerker Nilsson (S) 

Elisabeth Fransén (S) 

Fredrik Jämtin (S) 

Kristina Sjöström (S) 

Bength Andersson (S) 

Ella-Britt Andersson (S) 

Bertil Johansson (S) 

Seita Riikonen (S) 

Johan Åhlund (C) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Monika Löfvin Rosén (C) 

Annika Olsson (C) 

Hans Sabelström (C) 

Johan Sigvardsson (C), § 230-255 

Jessica Jämtin (C) 

Per-Olov Johansson (C), § 230-255 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Anders Wassbäck (V) 

Henrik Yngvesson (M) 

Carl Dahlin (M) 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Elisabeth Schröder (-) 

Günter Ruchatz (M) 

Hans-Ove Görtz (M) 

Pär Palmgren (M) 

Ulrik Brandén (M) 

Britta Palmgren (M) 

Thomas Danielsson (M) 

Berne Klysing (L) 

Jeanette Lindh (KD) 

Monica Orthagen (MP) 

Jessica Hellman (SD) 

Curt Ekvall (SD) 

Claus Zaar (SD) 

Eric Rosenlund (SD) 
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Olof Nilsson (-) 

Per-Gunnar Olsson (-) 

Ersättare Veronika Hildingsson (S) 

Kurt Arvidsson (S) 
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Ärendelista 

§ 230  6 
Val av justerare .................................................................................. 6 

§ 231  7 
Godkännande av dagordning ............................................................. 7 

§ 232  8 
Godkännande av tillkännagivande ..................................................... 8 

§ 233  9 
Meddelande och information .............................................................. 9 

§ 234  10 
Genomgång av Ciceron Assistent .................................................... 10 

§ 235 Dnr KS 2019/000590 11 
Anmälan av Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten på Skogsgatan 
i Färjestaden .................................................................................... 11 

§ 236 Dnr KS 2019/000592 12 
Anmälan av Medborgarförslag - Ändrade belysningstider för 
kommunens gatubelysning .............................................................. 12 

§ 237 Dnr KS 2019/000567 13 
Samarbets- och samverkansområden mellan Mörbylånga och 
Borgholms kommuner ...................................................................... 13 

§ 238 Dnr KS 2019/000564 14 
Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med krisberedskap 14 

§ 239 Dnr KS 2019/000407 15 
Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för 
styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, rev 2 ...................... 15 

§ 240 Dnr KS 2019/000484 17 
Ägardirektiv för Mörbylånga kommuns helägda dotterbolag ............. 17 

§ 241 Dnr KS 2019/000570 19 
Ölands Kommunalförbund - Revidering av förbundsordning, 
reglemente samt nytt driftsamavtal för IT ......................................... 19 

§ 242 Dnr KS 2019/000578 21 
Boendeplatser äldreomsorg ............................................................. 21 

§ 243 Dnr KS 2019/000424 23 
Revidering av resursfördelningsmodell Utbildning 2020 ................... 23 

§ 244 Dnr KS 2019/000588 25 
Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen ................................... 25 

§ 245 Dnr KS 2019/000589 27 
Avgifter inom social omsorg ............................................................. 27 

§ 246 Dnr KS 2019/000579 29 
Revidering av VA-taxa ..................................................................... 29 

§ 247 Dnr KS 2019/000581 30 
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Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor och 
föreskrifter år 2020 ........................................................................... 30 

§ 
248 
 Dnr KS 354 31 

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner ................ 31 

§ 249 Dnr KS 2019/000265 32 
Svar på Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Särbegåvade elever ......... 32 

§ 250 Dnr KS 2019/000069 33 
Svar på Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför en 
manifestation i syftet att hedra nazismens offer ................................ 33 

§ 251 Dnr KS 2019/000100 34 
Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram 
någon form av avgift för vattenfuskarna ........................................... 34 

§ 252 Dnr KS 2019/000582 35 
Gunilla Karlsson (C) - Avsägelse av uppdrag som ordförande och 
ledamot i socialnämnden samt följduppdrag .................................... 35 

§ 253 Dnr KS 2019/000614 36 
Socialnämnd - Val av ordförande efter Gunilla Karlsson (C) ............. 36 

§ 254 Dnr KS 2019/000606 37 
Val av ledamot till Samordningsförbundets styrelse efter Gunilla 
Karlsson (C) ..................................................................................... 37 

§ 255 Dnr KS 2019/000607 38 
Val av ledamot till gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet efter 
Gunilla Karlsson (C) ......................................................................... 38 

§ 256  39 
Interpellationer och frågor ................................................................ 39 
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§ 230   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Jerker Nilsson (S) och Jessica Hellman (SD) utses att justera dagens 

protokoll fredagen den 20 december 2019, klockan 15.00 på 

kommunkontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 231   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring. 

Utgår 

 Ärende 6, Revisorn informerar.  

_____ 
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§ 232   

Godkännande av tillkännagivande  

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla och 

annonserats i våra två lokaltidningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.  

_____ 
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§ 233   

Meddelande och information  

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiföreläsning - Demokratin i framtiden - kris eller utveckling? 

Emil Uddhammar, professor of Political Science vid Linnéuniversitetet i 

Växjö, föreläser om demokratins utveckling ur ett historiskt perspektiv och 

de hot mot demokratin och hur demokratins tankar kan stärkas. 

I samband med föreläsningen görs en gruppdiskussion med frågeställningar 

rörande den demokratiska processen. (Klockan 14.00-15.00) 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 290-319 2019, anmäls. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut §§ 179-192 2019, anmäls.  

Kommunfullmäktiges presidiums beslut §§ 126-139 2019, anmäls.   

_____ 
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§ 234   

Genomgång av Ciceron Assistent 

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Sjöö, administratör, informerar om Ciceron Assistent, ett system för 

digitala möten och distribution av möteshandlingar, men även digital 

justering. Inloggning görs via BankID.  

Till kommunfullmäktiges möte i januari 2020 planeras för att använda 

Assistent för distribution av mötesdokument.  

_____ 
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§ 235 Dnr KS 2019/000590  

Anmälan av Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten 
på Skogsgatan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag på farthinder vid korsningen Norra 

Sandåsgatan och Skogsgatan för att öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 27 november 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 127/2019 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: 

Nathalie Ankarberg Necke, dastengirl@hotmail.com 

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 

 

mailto:dastengirl@hotmail.com
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§ 236 Dnr KS 2019/000592  

Anmälan av Medborgarförslag - Ändrade 
belysningstider för kommunens gatubelysning 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om ändrade belysningstider för 

kommunens gatubelysning.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 november 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 128/2019 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: 

Anders Kalin, Norra Kvinneby 130, 386 62 Mörbylånga 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 237 Dnr KS 2019/000567  

Samarbets- och samverkansområden mellan 
Mörbylånga och Borgholms kommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Resultatet av folkomröstningen om Öland en kommun innebar bland annat 

att ett uppdrag att se över samarbetsmöjligheter och möjliga samarbets- och 

samverkansområden lades på kommundirektörerna i de bägge kommunerna. 

Att ta fram ett förslag till övergripande samarbets- och samverkansavtal har 

efter den första inventeringen, också kopplats till uppdraget.    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 155/2019. 

Övergripande överenskommelse gällande mellankommunal samverkan mel-

lan Borgholm och Mörbylånga kommuner daterad den 28 november 2019. 

Tjänsteskrivelse med bilaga, daterad den 28 november 2019.  

Kommunstyrelsens § 305/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. De föreslagna samarbetsområdena mellan Ölandskommunerna godkänns. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda 

verksamheter, lämna förslag på samarbets- och samverkansformer för 

varje enskilt område som har valts ut. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med sin motsvarighet i 

Borgholms kommun, färdigställa det övergripande samarbetsavtalet i 

enlighet med den föreslagna strukturen.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommundirektören 

Ledningsgruppen 
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§ 238 Dnr KS 2019/000564  

Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med 
krisberedskap 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument 

för sitt arbete med krisberedskap.    

Beslutsunderlag 

Styrdokument för Mörbylånga kommuns krisberedskap, daterad den 

18 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 november 2019.  

Kommunstyrelsens § 306/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Styrdokument för Mörbylånga kommuns arbete med krisberedskap antas.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunledningen 

Verksamhetsstöd Kommunkansli 

Risk- och säkerhetssamordnaren 

Länsstyrelsen i Kalmar län, 391 86 Kalmar 
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§ 239 Dnr KS 2019/000407  

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-
valda och för styrelseledamöter i kommunens helägda 
bolag, rev 2 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för förtydligande av 2 § 

5 punkten samt justering av datum.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 

Kommunstyrelsens beslut om återremiss den 5 november 2019 § 276. 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-

valda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, daterat den 

12 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2019.  

Kommunstyrelsens § 307/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Claus Zaar (SD) yrkar att ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för 

styrelseledamöter i kommunens helägda bolag sänks med 10 %.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Claus Zaars 

yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag 

antas.  

Reservation 

Jessica Hellman (SD), Curt Ekvall (SD), Claus Zaar (SD) och Eric 

Rosenlund (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.    

_____ 
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Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Samtliga nämnder 

HR/Lön 

Ekonomi 
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§ 240 Dnr KS 2019/000484  

Ägardirektiv för Mörbylånga kommuns helägda 
dotterbolag 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i 

förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen 

bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet 

som bolagen bedriver. Kommunfullmäktige i Mörbylånga ser vikten av ett 

kommunalt koncerntänkande och lämnar därför ägardirektiv som ska 

säkerställa att detta uppnås.   

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för mandatperioden 2019-2022. 

Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2019. 

Yttrande från MBAB och MFAB inkommit den 24 oktober 2019.  

Kommunstyrelsens § 308/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Ulrik Brandén (M) yrkar bifall till Mörbylånga Bostads ABs och 

Mörbylånga Fastighets ABs yttrande.  

Förslag till beslut på mötet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ulrik Brandéns 

yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst för Ulrik Brandéns yrkande.  

Omröstningsresultat 

25 Ja-röster, 18 Nej-röster och 1 Avstår på grund av jäv.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ägardirektiven för mandatperioden 2019-2022 antas.  
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Jäv 

Curt Ekvall (SD) anmäler jäv.  

Reservation 

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

Günter Ruchatz (M), Hans-Ove Görtz (M), Pär Palmgren (M), Ulrik 

Brandén (M), Kent Ingvarsson (M), Britta Palmgren (M), Thomas 

Danielsson (M), Jeanette Lindh (KD), Berne Klysing (L) och Monika 

Orthagen (MP) reserverar sig mot beslutet.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Mörbylånga Fastighets AB 

Kommunstyrelsen 

Ekonomi 
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§ 241 Dnr KS 2019/000570  

Ölands Kommunalförbund - Revidering av 
förbundsordning, reglemente samt nytt driftsamavtal 
för IT 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsordningen för Ölands Kommunalförbund har reviderats med 

hänsyn till att den tidigare gemensamma säkerhetssamordningen flyttas 

tillbaka till respektive medlemskommun samt att IT föreslås tillkomma som 

ny verksamhet i kommunalförbundet. För att beskriva den bastjänst inom IT 

som kommunalförbundet ska tillhandahålla har också ett särskilt driftsavtal 

tagits fram som ny bilaga 2 till förbundsordningen.  

Beslutsunderlag 

Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund, daterad den 15 november 

2019. 

Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion, daterat den 

15 november 2019 (Bilaga 1 till förbundsordningen). 

Driftsam-avtal om Ölands Kommunalförbunds bastjänst inom IT, daterat den 

15 november 2019 (Bilaga 2 till förbundsordningen). 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 november 2019.  

Kommunstyrelsens § 309/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förändringarna i kommunalförbundets förbundsordning och i 

reglementet för förbundsdirektionen samt det nya Driftsam-avtalet 

godkänns. 

2. Eventuella framtida justeringar i Driftsam-avtalet får beslutas av 

kommunstyrelsen. 

3. Den reviderade förbundsordningen med bilagor ska träda i kraft per den 

1 januari 2020.     

_____ 

 

Expedieras till: 

Förbundsdirektionen Ölands Kommunalförbund 

Kommunstyrelsen  
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Ledningsgruppen 

IT-verksamheten 
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§ 242 Dnr KS 2019/000578  

Boendeplatser äldreomsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Social omsorg har fått uppdraget att utreda vilka alternativ som bedöms 

lämpliga för att skapa nya boendeplatser i kommunen. De alternativ som 

utreds förutsätter att förvaltningen själva driver verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag, daterat den 20 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 september 2019. 

Socialnämndens § 117/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 310/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

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

Zaar (SD) och Henrik Yngvesson (M), yrkar på återremiss med följande 

motivering: ”Vi yrkar återremiss med hänvisning till att vi saknar ekonomisk 

redovisning av de olika alternativ som utretts. Vi yrkar att ärendet 

kompletteras med en ekonomisk redogörelse där fem alternativ beskrivs: 

- Bygga och drifta i egen regi. 

- Låta Mörbylånga Bostads AB bygga och drifta i kooperativ form. 

- Upphandla bygget och fastighetsskötsel men egen drift. 

- Upphandla via LoU en fristående aktör. 

- Fortsätta i enlighet med liggande förslag.” 

Förslag till beslut på mötet 

Bength Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet.  

Omröstningsresultat  

24 Ja-röster och 20 Nej-röster. 
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Då mer än en tredjedel av ledamöterna röstar på återremiss återremitteras 

ärendet (Kommunallagen 5 kap. 50 §).    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras för komplettering av ärendet enligt Eva 

Folkesdotter Paradis med fleras yrkande.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialchefen 

Omsorgschefen  

Kommunstyrelsens presidium 

Socialnämndens presidium 
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§ 243 Dnr KS 2019/000424  

Revidering av resursfördelningsmodell Utbildning 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsområde Utbildning har sedan budget 2017 en modell för resurs-

fördelning för att säkerställa en likvärdig skola i hela kommunen. Modellen 

utvärderas varje år och vid behov behöver modellen revideras.  

Beslutsunderlag 

Revidering resursfördelningsmodell för verksamhetsområde Utbildning 

2019, daterad den 26 mars 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, daterad den 1 april 2019. 

Förändring av strukturbelopp till budget 2020, exempel ersättning, daterad 

den 4 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges § 183/2019, återremiss. 

Utbildningsnämndens § 97/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 311/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på avslag. 

Förslag till beslut på mötet 

Jessica Jämtin (C), med instämmande av Kristina Sjöström (S), Anders 

Wassbäck (V), Monika Löfvin Rosén (C) och Annika Olsson (C), yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Henrik 

Yngvessons (M) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst för Henrik Yngvessons yrkande.  

Omröstningsresultat 

24 Ja-röster och 20 Nej-röster.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad resursfördelningsmodell Utbildning 2020 antas. 
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Reservation 

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

Günter Ruchatz (M), Hans-Ove Görtz (M), Pär Palmgren (M), Ulrik 

Brandén (M), Kent Ingvarsson (M), Britta Palmgren (M), Thomas 

Danielsson (M), Jeanette Lindh (KD), Berne Klysing (L), Monica Orthagen 

(MP), Jessica Hellman (SD), Curt Ekvall (SD), Claus Zaar (SD), Eric 

Rosenlund (SD), Olof Nilsson (-) och Per-Gunnar Olsson (-) reserverar sig 

mot beslutet.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomichefen  

Controller utbildningsnämnden 

Skolchefen 
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§ 244 Dnr KS 2019/000588  

Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns särskilda boendens hyressättning förändrades 2018 

vilket innebar att beslutet som togs 2005 och aldrig genomfördes, upphäv-

des. Den nya hyressättningen uppfattas som mer rättvis då den tar hänsyn till 

rummens standard och läge, men har visat sig vara svårarbetad för förvalt-

ningen delvis utifrån hur man räknar de gemensamma ytorna. Då hyrorna 

legat på samma nivå i 14 år genomfördes inte hela den nödvändiga höj-

ningen direkt. Nu är det åter tid för en justering av hyresnivån. Därför 

presenterar förvaltningen nya förslag som skapar möjlighet att årligen justera 

hyresnivåerna utan att behöva gå via politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019. 

Beslutsunderlag daterat 29 augusti 2019. 

Socialnämndens § 98/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 312/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Claus Zaar (SD) yrkar på återremiss för mer information om dagens 

hyressättning.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen antas. 

2. Framtida hyressättning ska följa Mörbylånga Bostads ABs hyressättning.      

_____ 

 

Expedieras till: 

Socialchef 

Omsorgschef 

Avgiftshandläggare 

Ekonomi 
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§ 245 Dnr KS 2019/000589  

Avgifter inom social omsorg 

Sammanfattning av ärendet 

Årlig översyn av avgifter inom social omsorg.  

Trygghetslarm står inte med i tjänsteskrivelsen, detta måste revideras så att 

det framgår att det ska ske en höjning från 200 – 250 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti 2019. 

Bilaga Avgifter social omsorg 2020, daterad 29 augusti 2019. 

Socialnämndens § 99/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 313/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Claus Zaar (SD) yrkar att trygghetslarm får oförändrad avgift på 200 kronor 

per månad.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Claus Zaars 

ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst för Claus Zaars ändringsyrkande.  

Omröstningsresultat 

28 Ja-röster, 4 Nej-röster och 12 Avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 

till beslut i övrigt och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avgifter inom social omsorg antas med förtydligande gällande 

korttidsverksamhet så att det står ”1/30 av maxbeloppet i vårdavgift, det 

vill säga 69:63 utifrån det nuvarande maxbeloppet”, samt att det efter 

riksavtalet under HSL-insats förtydligas nuvarande års timbelopp.     
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_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialchef 

Avgiftshandläggare 

Ekonomi 
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§ 246 Dnr KS 2019/000579  

Revidering av VA-taxa 

Sammanfattning av ärendet 

En årlig höjning av entreprenadindex för 2020 blir 3,1 %. Entreprenadindex 

är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader 

som regleras årligen. 

Brukningstaxan höjs med 5 % för den fasta och med 10 % för den rörliga 

delen.  

Beslutsunderlag 

VA-taxa författningstext, daterad 8 oktober 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad 8 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 150/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 314/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Brukningstaxan höjs med 5 % för den fasta delen och med 10 % för den 

rörliga delen. 

2. VA-taxan antas att gälla från och med den 1 januari 2020.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Taxefinansiering VA/fjärrvärme 

Ekonomi 
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§ 247 Dnr KS 2019/000581  

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare, KSRR, lägger 

fram taxa för Hushållsavfall 2020 och taxeföreskrifter för beslut i medlems-

kommunerna. Taxorna är oförändrade sedan 2012 med några få undantag.  

Beslutsunderlag 

Taxa för Hushållsavfall och föreskrifter 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 155/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 315/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till taxa för Hushållsavfall och taxeföreskrifter för 2020 antas.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare, Box 868, 391 28 Kalmar 

Ekonomi 
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§ 248  

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Två motioner har 

inkommit. En har remitterats till utbildningsnämnden och en har remitterats 

till kommunstyrelsen för beredning.        

Beslutsunderlag 

Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) - Genomlysning av 

utbildningsnämndens verksamheter. (KS 2019/000608) 

Motion av Carl Dahlin (M) - Inför en visselblåsarfunktion i Mörbylånga 

kommun. (KS 2019/000613)    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.      

_____ 
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§ 249 Dnr KS 2019/000265  

Svar på Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Särbegåvade 
elever 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att förvaltningen tar fram en handlingsplan gällande hur 

de särbegåvade eleverna ska ges möjlighet att få undervisning på sin nivå 

samt att rektor kontaktar gymnasiet för att få hjälp för de elever som behöver 

undervisning på gymnasienivå under sin grundskoletid.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 29 april 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterad den 29 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 oktober 2019. 

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever SKL, daterad 2016. 

Utbildningsnämndens § 98/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 316/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen tillstyrks, skolorna i Mörbylånga kommun anmodas att arbeta 

utifrån SKL:s Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever, 2016.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Utbildningsnämnden 

Skolchefen 
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§ 250 Dnr KS 2019/000069  

Svar på Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - 
Genomför en manifestation i syftet att hedra nazismens 
offer 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen föreslår att kommunen anordnar årliga manifestationer den 

9 november för att hedra nazismens offer.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 19 november 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 22 november 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 154/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 317/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en manifestation till minne av 

Kristallnatten ska gå tillväga.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pär Palmgren 

Kultur- och fritidsverksamheten 
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§ 251 Dnr KS 2019/000100  

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör 
arbeta fram någon form av avgift för vattenfuskarna 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen påpekas det att sommaren 2018 bestod av sol, bad och extrem 

torka. Olika restriktioner angående vårt vatten har följts. Motionären 

framhåller att restriktioner varit värdelösa då ingen påföljd finns för 

privatpersoner som inte följer direktiven från kommunen. Motionären yrkar 

på att kommunen arbetar fram en avgift för fastigheter som inte följer 

restriktionerna.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut den 15 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 153/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 318/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet  

Elisabeth Schröder (-) yrkar på återremiss för att kommunen ska ta fram en 

tillsynsavgift för vattenfuskarna.   

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några juridiska 

möjligheter att straffa de som inte följer bevattningsförbudet.   

_____ 

 

Expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com 

Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme    

mailto:wesaborg@hotmail.com
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§ 252 Dnr KS 2019/000582  

Gunilla Karlsson (C) - Avsägelse av uppdrag som 
ordförande och ledamot i socialnämnden samt 
följduppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Karlsson (C) har avsagt sig uppdrag som ordförande och ledamot i 

socialnämnden samt följduppdrag, det vill säga som ledamot till 

Samordningsförbundets styrelse och som ledamot till gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamhet.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 21 november 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.        

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Gunilla Karlsson 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 
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§ 253 Dnr KS 2019/000614  

Socialnämnd - Val av ordförande efter Gunilla 
Karlsson (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) föreslår Mathias Karlsson (S).   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Mathias Karlsson (S) som ordförande i socialnämnden efter Gunilla 

Karlsson (C) från den 16 december 2019 - 31 december 2022.        

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mathias Karlsson 

Socialnämnden 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 
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§ 254 Dnr KS 2019/000606  

Val av ledamot till Samordningsförbundets styrelse 
efter Gunilla Karlsson (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) föreslår Henriette Koblanck (S).  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Henriette Koblanck (S) som ledamot till Samordningsförbundets 

styrelse efter Gunilla Karlsson (C) från den 16 december 2019 - 31 mars 

2023.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Henriette Koblanck 

Samordningsförbundet 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(39) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-16  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 255 Dnr KS 2019/000607  

Val av ledamot till gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet efter Gunilla Karlsson (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) föreslår Mathias Karlsson (S).   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Mathias Karlsson (S) som ledamot till gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamhet efter Gunilla Karlsson (C) från den 16 december 

2019 - 31 december 2022.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mathias Karlsson 

Hjälpmedelsnämnden, Kalmar kommun, Box 848, 391 28 Kalmar 

HR/Lön 

Ciceron/förtroendevalda 
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§ 256   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om tre interpellationer får ställas 

och finner att de får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande - Satsningar på 

åtgärder i fibersystemet samt intäkter på försäljning av mark under 2020 som 

inte finns med i budgetdokumentet av Pär Palmgren (M).  

Anna-Kajsa Arnessons (C) svar den 13 december 2019. 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Vad kostar det med 

"Gratis mat under pedagogisk måltid" av Eva Folkesdotter Paradis (M).  

Håkan Lindqvists (S) svar den 13 december 2019. 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande - Stökig tillvaro på 

mellanstadiet på Skansenskolan av Carl Dahlin (M).  

Håkan Lindqvists (S) svar den 13 december 2019.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationerna får ställas. 

2. Interpellationerna anses vara besvarade.   

_____ 
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