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§ 1 Dnr  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anna-Kajsa Arnesson och Ulf Magnusson utses att justera dagens 

protokoll fredagen den 29 januari 2016, klockan 11.00 på 

kommunkontoret.           

_____ 
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§ 2 Dnr  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med tillägg av en information om 

vattensituationen i kommunen under punkten Meddelanden och information.           

_____ 
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§ 3 Dnr  

Godkännande av kungörelse 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har kungjorts på kommunens officiella anslagstavla, hemsidan och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.                 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Finns inget att erinra mot sättet för sammanträdets kungörande varför 

kungörelsen godkänns.         

_____ 
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§ 4 Dnr 2015/000171 -105 

Meddelanden och information  

Information  

Niclas Beermann, teknisk chef informerade om vattensituationen i 

kommunen, om läget på kort och längre sikt samt åtgärder som övervägs.  

Hans Ahlin, ordförande Capellagårdens styrelse, och Bodil Anjar, rektor/vd, 

informerade om Capellagårdens verksamhet. 

Helena Nilsson, regiondirektör, informerade om bildande av regionkommun 

i Kalmar län. 

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 13 januari 2016. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 16 februari 2016. 

_____ 

 

Ajournering  

Klockan 19.43-20.05 
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§ 5 Dnr  

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om en interpellation och två 

frågor får ställas och finner att de får ställas.         

Beslutsunderlag 

Interpellation till Henrik Yngvesson om tillköpstrafik från Bength  

Andersson (S). 

Henrik Yngvessons svar den 25 januari 2016. 

Fråga till Henrik Yngvesson om Vad händer med trädet som ligger över 

vägen mellan Gårdby och Åby? från Eric Rosenlund (SD).  

Henrik Yngvessons svar den 25 januari 2016.  

Fråga till Eva Folkesdotter Paradis om Vilka planer har kommunen för att 

åstadkomma ett hållbart invandringsmottagande, för att undvika att 

personalen går in i "Väggen"? från Eric Rosenlund (SD).  

Eva Folkesdotter Paradis svar den 21 januari 2016.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen och frågorna får ställas. 

2. Interpellationen och frågorna anses vara besvarade. 

_____ 
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§ 6 Dnr 2015/000859 -829 

Anmälan av Medborgarförslag - Utomhusgym i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Kainulainen har inkommit med förslag om att Mörbylånga kommun 

anlägger ett utomhusgym kombinerat hinderbana i Färjestaden där alla kan 

träna och röra på sig oavsett kön, ålder eller nationalitet.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 december 2015. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 januari 2016.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till Mörbylånga kommun.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Mikael Kainulainen 
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§ 7 Dnr 2016/000035 -334 

Anmälan av Medborgarförslag - Inhägnad rastgård för 
hundar samt flera hundlatriner i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Agneta Fryxell har inkommit med förslag om inhägnad rastgård för hundar 

samt flera hundlatriner i Färjestaden.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 januari 2016. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 januari 2016.   

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 inkom till Mörbylånga kommun.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Agneta Fryxell 
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§ 8 Dnr 2013/000862 -332 

Svar på Medborgarförslag - Temalekplats/äventyrs-
lekplats i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en temalekplats/äventyrslekplats i Färjestaden. 

Detta med tanke på att många har valt att bosätta sig i Färjestaden och främst 

barnfamiljer vilket man ser på ökat tryck på förskoleplatser.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 21 november 2013. 

Kommunfullmäktiges beslut  den 17 december 2013 § 198. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 281/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det redan finns en 

aktivitetspark och de planer som finns på utbyggnad av aktivitetsparken.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sofia Hasselbom, Sofia.hasselbom@gmail.com  

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 9 Dnr  

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. En motion har 

remitterats till kommunfullmäktiges presidium för beredning.          

Beslutsunderlag 

Motion av Carina Adolfsson Elgestam (S) och Matilda Wärenfalk (S) – 

Tillsättande av en vattenberedning.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterad motion godkänns.           

_____ 
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§ 10 Dnr 2013/000597 -005 

Svar på Motion av Claus Zaar (SD) - Motion om 
kartläggning av mobilnätets täckning med hjälp av 
kontrollpaneler i sopbilar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framhålls att flertalet kommuninvånare är missnöjda över 

mobilnätets täckning inom kommunen. Motionären hemställer  att 

kommunfullmäktige beslutar utrusta sopbilarna med särskilda 

kontrollpaneler som kan kartlägga mobilnätets täckning inom kommunen. 

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 24 september 2013, § 99. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 282/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en kartläggning av 

mobilnätets täckningsgrad i Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Claus Zaar 

Förvaltningen 
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§ 11 Dnr 2015/000371 -133 

Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Policy 
gällande beslutsgången för avtal med Migrationsverket 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att samtliga beslut som rör kommunens avtal med 

Migrationsverket ska beslutas av kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 8 juni 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 283/2015 med förslag till beslut.    

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oskarsson (SD) yrkar på återremiss av ärendet då överenskommelse 

om mottagande av flyktingar i en kommun får i allmänhet anses vara av 

principiell beskaffenhet och av större vikt för en kommun och har ett tydligt 

politiskt inslag. Beslut av detta slag ska därför enl. 3 Kap. 9 § 

kommunallagen fattas av fullmäktige.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller 

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

Vidare hör ordföranden om fullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 

förslag och finner att de beslutar detsamma. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses därmed besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse.   

 

Reservation 

Anne Oskarsson (SD), Eric Rosenlund (SD), Bertil Eriksson (SD) och Rolf 

Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

_____ 
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Expedieras till: 

Eric Rosenlund 
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§ 12 Dnr 2011/000504 -005 

Svar på Motion av Nina Åkesson-Nylander (KD) - 
Digitala ansökningar av kommunal service  

Sammanfattning av ärendet 

Motionären vill utöka kommunens service till medborgarna genom 

valmöjligheten att kunna ansöka om kommunens tjänster med e-legitimation.     

Beslutsunderlag 

Motion daterad den 2 september 2010. 

Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2011. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 284/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till arbetet med att utveckla e-

tjänster inom ramen för 24-timmarsmyndigheten.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Nina Åkesson-Nylander 

Servicecenter 
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§ 13 Dnr 2011/000506 -024 

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

Sammanfattning av ärendet 

Motion om införande av en tjänstegaranti på många av de tjänster 

kommunen ansvarar för och levererar.     

Beslutsunderlag 

Motion daterad den 26 april 2011. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 285/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att näringslivsberedningen 

kommer att lämna förslag avseende tjänstegarantier.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Nina Åkesson-Nylander 
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§ 14 Dnr 2013/000713 -006 

Svar på Motion av Bo Sjölin (MP) - Utökning av antal 
ledamöter i jävsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag om en utökning av antalet ledamöter i jävsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Motion daterad den 24 september 2013. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 286/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att jävsnämnden inte längre 

finns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bo Sjölin 
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§ 15 Dnr 2013/000753 -736 

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

Sammanfattning av ärendet 

KLT administrerar och utför färdtjänsten åt Mörbylånga kommun. 

Motionären ger uttryck för att en försämring har skett sedan KLT övertog 

ansvaret för färdtjänsten samt en önskan att Mörbylånga kommun återtar 

ansvaret för administrationen och genomförandet av färdtjänsten i 

kommunen.    

Beslutsunderlag 

Motion daterad den 15 oktober 2013. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 287/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att ett kommunalt övertagande av 

färdtjänsten från KLT inte bedöms som ekonomiskt försvarbart.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Charlotte Barvestad 
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§ 16 Dnr 2013/000754 -159 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) om att inrätta kommunal 
konsumentrådgivning 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag att inrätta en tjänst som konsumentrådgivare. Detta då motionären 

bedömer en lokal tillgänglighet såsom viktig.     

Beslutsunderlag 

Motion daterad den 14 oktober 2013. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 288/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att den konsumentrådgivning som 

ges genom Konsument Södra Småland fungerar på ett tillfredsställande 

sätt.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Anders Wassbäck 
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§ 17 Dnr 2013/000920 -840 

Svar på Motion av Nina Åkesson-Nylander (KD) - Flytta 
hem turistverksamheten till Mörbylånga kommuns 
politiska organisation 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion har Nina Åkesson Nylander (KD) föreslagit att Mörbylånga 

kommun flyttar hem turismverksamheten från Ölands kommunalförbund till 

Mörbylånga kommuns politiska organisation.  Motiveringen är att 

turismfrågorna nu ligger långt från kommunpolitiken, delaktigheten är 

begränsad och den information och möjlighet till dialog som finns får inte 

någon tid.      

Beslutsunderlag 

Motion anmäld den 17 december 2013. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 289/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till det pågående arbetet med en ny 

turistorganisation för Öland.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Nina Åkesson-Nylander 
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§ 18 Dnr 2014/000137 -919 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Bygga fler hyresrätter 

Sammanfattning av ärendet 

Skapa förutsättningar för en ökad byggnation av hyresrätter samt ge 

Mörbylånga Bostads AB uppdrag att bygga fler hyresrätter.     

Beslutsunderlag 

Motion daterad den 10 mars 2014. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 290/2015 med förslag till beslut.    

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar 

bifall till motionen. 

Ulrik Brandén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Elisabeth Cima 

Kvarnekes och Carina Adolfsson Elgestams yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Elisabeth Cima Kvarnekes och Carina Adolfsson Elgestams 

yrkande. 

Omröstningsresultat 

25 ja-röster, 20 nej-röster och 3 avstår från att rösta.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att Mörbylånga Bostads AB 

i ägardirektiv år 2015 fått i uppdrag att bygga fler lägenheter.   

_____ 
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Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Anders Wassbäck 

Mörbylånga Bostads AB 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M)  X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Sven Stensson (M)  X   

Per Fredriksson (M)  X   

Carl Dahlin (M)  X   

Inger Bergman (M)  X   

Kent Ingvarsson (M)  X   

Elisabeth Schröder (M)  X   

Günter Ruchatz (M)  X   

Gun Karlesand (M)  X   

Jimmy Odenäng (M)  X   

Roger Jonsson (M)  X   

Lena Norlander (M) Mats Edén (M) X   

Pia Schröder (-)    X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Gerd Åstrand (C) Johan Sigvardsson (C) X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (L)   X  

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Anne Wilks (MP)  X   

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

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

Carina Adolfsson Elgestam (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S) Kurt Arvidsson (S)  X  

Jerker Nilsson (S) Veronika Hildingsson (S)  X  

Stig Salebäck (S)   X  

Anneli Eklöf (S)   X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Ulf Magnusson (S)   X  

Anna Hedh (S) Per Elgestam (S)  X  

Roger Hedh (S)   X  

Ella-Britt Andersson (S)   X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)   X  

Anders Wassbäck (V) Ylva Bengtsson (V)  X  

Claus Zaar (SD)  -- -- -- 

Anne Oscarsson (SD)    X 

Eric Rosenlund (SD)    X 

Bertil Eriksson (SD)   X  

Rolf Jönsson (SD)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

  25 20 3 
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§ 19 Dnr 2014/000211 -311 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - om rondell vid Almérs 

Sammanfattning av ärendet 

En plats som är hårt trafikerad och utgör en stor risk för trafikanterna är 

korsningarna vid Almérs. Där möts en väg från öster (länsväg 957) och en 

väg från Färjestaden (länsväg 951) som båda anknyter till väg 136. 

Förslag om att Mörbylånga kommun tar upp kontakter med Länsstyrelsen 

och Trafikverket för att skapa en rondell, oval till formen likt den vid 

Träffpunkten, men där ovan nämnda vägar sammanstrålar. 

Beslutsunderlag 

Motion daterad den 31 mars 2014. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.  

Kommunstyrelsens § 291/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med andra aktörer verka för en 

säker trafiklösning vid aktuell plats samt återrapportera.  

2. Motionen anses därmed besvarad.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke 

Anders Wassbäck 

Förvaltningen 
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§ 20 Dnr 2015/000065 -353 

Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Stoppa 
avloppsledningen genom Tveta vattentäkt 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen omedelbart stoppar avloppspump-

ledningen genom Tveta vattentäkt. Anledningen till yrkandet är att man 

upplever en mycket stor risk för en riktig framtida katastrof i det aktuella 

området. Vidare anses projektet som onödigt dyrt och andra åtgärder borde 

istället genomföras.     

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 2 februari 2015. 

Förtydligande till motionen, inkommen den 2 mars 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 december 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 16 december 2015. 

Kommunstyrelsens § 15/2016 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till lagen om allmänna vattentjänster 

som tydligt visar behovet av ett verksamhetsområde i Tveta.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Eric Rosenlund 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26 (27) 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

2016-01-26  
 

 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2015/000764 -003 

Policy för offentlig konst i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 10 mars 2015 § 65 beslutat om en handlingsplan 

för kulturutveckling. En av åtgärderna för att nå målen i handlingsplanen är 

att lyfta den offentliga konsten. Ett delmål för den åtgärden är att kommunen 

ska ta fram ett eget policydokument för offentlig konst utifrån 

Regionförbundets Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

Regionförbundet i Kalmar län - Offentlig konst i Kalmar län - Policy och 

riktlinjer. 

Förslag till Policy för offentlig konst i Mörbylånga kommun daterad den 5 

oktober 2015. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015. 

Kommunstyrelsens § 297/2015 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Policy för offentlig konst i Mörbylånga kommun antas.  

2. Kultur- och näringslivssektorn får i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

offentlig konst i Mörbylånga kommun.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och näringslivssektorn 
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Policy för offentlig konst i Mörbylånga kommun 

Bakgrund 

Policy för offentlig konst i Mörbylånga kommun utgår ifrån 

Regionförbundets Offentlig konst i Kalmar län – Policy och riktlinjer, men 

har anpassats efter kommunens organisation och södra Ölands förutsätt-

ningar. Policyn är det övergripande förhållningssättet till den offentliga 

konsten i Mörbylånga kommun. Avsikten med konstpolicy är att bidra till 

tydliga, enhetliga och transparenta regler som främjar konstnärers villkor och 

stödjer inköpare och de som förvaltar och vårdar den offentliga konsten. 

Tillsammans med policyn finns riktlinjer för hanteringen av den offentliga 

konsten. Riktlinjerna ska vara tydliga och transparenta och ansvarsfördel-

ningen mellan förvaltningarna vara klar och tydlig.   

Konsten i det offentliga rummet 

Regionförbundets Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer: 

”Konst i det offentliga rummet medverkar till att skapa karaktär och 

sammanhang, ge estetiska upplevelser som kan vara rogivande, stimulerande 

och ger möjlighet till reflektion. Konst i det offentliga rummet är identitets-

skapande varumärken och attraktiva för boende och besökare. Offentlig 

konst blir ofta omdebatterad. Ibland bryter konsten mot invanda mönster och 

väcker starka reaktioner. Offentlig konst handlar om att ge något mer till 

våra offentliga rum än det mest funktionella och förutsägbara, konst kan vara 

något som skaver, ifrågasätter och ger en förhöjd livskänsla. Konstnärer har 

en unik kompetens att uttrycka och formulera frågeställningar, värderingar 

och känslor i estetiska uttryck som ger samhället fler dimensioner och nya 

perspektiv.  

Det offentliga rummet utgörs av bebyggelsen ute och inomhus dit allmän-

heten har tillträde. Dit räknas gator, torg och parker samt utrymmen i 

allmänna lokaler och lokaler för skola, vård och omsorg. De politiska 

församlingarna i länets kommuner och landsting har det yttersta ansvaret för 

de offentliga rummen. 
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Offentlig konst kan definieras som konstverk avsedda för och ofta utförda 

direkt i miljöer där allmänheten regelmässigt har tillträde. Konst i det 

offentliga rummet är enkelt uttryckt all konst som är placerad i vår 

gemensamma miljö. Offentlig konst är konstverk som ägs av staten, 

landsting eller en kommun och har bekostats av gemensamma skattemedel. 

Den offentliga konsten tillhör alla och är inte i privat ägo. I det offentliga 

rummet kan även privata konstverk förekomma men ägs då av till exempel 

fastighetsbolag, byggföretag, föreningar eller stiftelser. Verken är företrädes-

vis placerade på offentliga platser i parker eller på torg. 

Offentlig konst omfattar även platsspecifika målningar, skulpturer och 

installationer inomhus i lokaler och byggnader med offentlig verksamhet. 

Verken ska hålla under lång tid i en förutbestämd miljö, därför är det viktigt 

att den konstnärliga kvalitén, uttrycket och tekniken är hög och är utförd 

speciellt för den plats där den ska placeras.” 

Mörbylånga kommuns Konstpolicy  

Offentlig konst ska placeras i kommunens offentliga rum där den ska vara 

tillgänglig för alla. Mörbylånga kommun ska främja konstnärers roll och 

arbetsvillkor.  

Konsten ska ingå som en del av den bild som förmedlas av Mörbylånga 

kommun. Ett levande konstliv ska medverka till att kommunen utvecklas och 

är attraktivt för boende, besökare och näringsliv. Den fria konsten ska vara 

en del av det offentliga samtalet, en part i demokratin och kommunens 

demokratiska processer. Konsten ska spegla historiska och kulturella 

dimensioner och bygga broar mellan människor med olika kulturell 

bakgrund. 

Den offentliga konsten ska tas med i den kommunala översiktsplanen för att 

utgöra en naturlig del i samhällsplaneringen och för att bidra till miljöns 

helhet. Konst, belysning, färgsättning, skyltning och utformning av grönytor 

samverkar och det är viktigt att alla aspekter beaktas vid omgestaltning eller 

nybyggnation i det offentliga rummet. Planering och utformning av det 

offentliga rummet ska samordnas mellan berörda myndigheter och 

verksamheter i ett tidigt skede. Konstnärer ska komma in i bygg- eller 

stadsplaneringsprocessen för att få utrymme att skapa och förankra idéer som 

bildar en helhet med verksamhet och byggnation. Det kan vara färgval i en 

skolsal eller konstprojekt i ett kvarter. 

 Offentlig konst ska placeras i kommunens verksamheter och i de offentliga 

rummen.  

 Den offentliga konsten ska vara tillgänglig för alla.  

 Mörbylånga kommun ska sträva efter delaktighet i kommunens verksam-

heter vid offentlig gestaltning.  

 Kommunen ska främja konstnärers roll och arbetsvillkor.  

 Inköp av lös konst ska företrädesvis göras från samtida, professionella 

konstnärer. 

 Inköp av offentlig konst ska upphandlas eller köpas in i enlighet med 

Riktlinjer för hantering av offentlig konst i Kalmar län.  

 Vid inköp av offentlig konst ska jämställdhet, mångfald, ålder, etnicitet och 

olika uttrycksmedel beaktas så att en god balans uppnås.  

 Vid all ny- och ombyggnation ska 1 % -regeln följas inom kommunen och 

dess kommunala bolag.  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2015-10-05 
 

 
Sida 

3(3) 
 

 

 Syftet med konstinköpen är att förbättra villkoren för den nyskapande 

konsten i regionen, att utsmycka kommunens fastigheter och att komplettera 

kommunens samling på ett representativt sätt. 

 Vid anlitande av konstnärer utöver själva inköpet av konstverket ska 

centrala avtal tillämpas.  

 Konstverken ska fotograferas och registreras efter införskaffandet i ett 

ändamålsenligt konstregister.  

 Konstverk kan endast återges på internet eller på kommunens intranät i 

enlighet med upphovsrättsliga regler.   
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§ 22 Dnr 2015/000886 -102 

Val av ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden efter 
Annika Olsson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Niklas Petersson (C), Ventlinge 102, 386 63 Degerhamn, som 

ersättare i miljö- och byggnadsnämnden till och med mandatperiodens 

utgång.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Niklas Petersson, Ventlinge 102, 386 63 Degerhamn 

Sekreteraren 

Hemsidan 

Walda 

Verksamhetsstöd - Personal 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stensson (M)  X 

Per Fredriksson (M)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Inger Bergman (M)  X 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Gun Karlesand (M)  X 

Jimmy Odenäng (M)  X 

Roger Jonsson (M)  X 

Lena Norlander (M) Mats Edén (M) X 

Pia Schröder (-)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C)  X 

Monika Löfvin-Rosen (C)  X 

Gerd Åstrand (C) Johan Sigvardsson (C) X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (L)  X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

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

Johan P Hammarstedt (MP)  X 

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

Carina Adolfsson Elgestam (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Bo Blad (S) Kurt Arvidsson (S) X 

Jerker Nilsson (S) Veronika Hildingsson (S) X 

Stig Salebäck (S)  X 

Anneli Eklöf (S)  X 

Bertil Johansson (S)  X 

Fredrik Jämtin (S)  X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Ulf Magnusson (S)  X 

Anna Hedh (S) Per Elgestam (S) X 

Roger Hedh (S)  X 

Ella-Britt Andersson (S)  X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X 

Anders Wassbäck (V) Ylva Bengtsson (V) X 

Claus Zaar (SD)  -- 

Anne Oscarsson (SD)  X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Bertil Eriksson (SD)  X 

Rolf Jönsson (SD)  X 
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Ersättare Närvaro 

Simon Sjöstedt (M)  

Thorbjörn Hagström (M)  

Mats Edén (M) (X) 

Ludvig Hasselbom (M)  

Fredrik Gustavsson (M)  

Jörgen Ohlsson (M)  

Anita Karlberg (M)  

Ove Karlesand (M)  

  
Johan Sigvardsson (C) (X) 

Gunilla Karlsson (C) X 

Marcus Persson (C) X 

  
Sebastian Hallén (L)  

Maj-Britt Landin (L)  

  
Carl-Henrik Gadeberg (KD)  

Jeanette Lindh (KD) X 

  
Bo Sjölin (MP) (X) 

Nora Eklöv (MP)  

  
Henriette Koblank (S) (X) 

Kurt Arvidsson (S) (X) 

Veronika Hildingsson (S) (X) 

Per Elgestam (S) (X) 

Zandra Norén Olsson (S)  

MariAnne Johansson (S)  

Per-Allan Sjöman (S)  

Seita Riikonen (S)  

  
Ylva Bengtsson (V) (X) 

May-Anita Brevik (V) X 
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Ersättare Närvaro 

Bert Carlsson (SD)  

Birger Olsson (SD)  

Olof Nilsson (SD)  
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