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§ 220   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Per-Olof Johansson (S) och Carl Dahlin (M) utses att justera dagens 

protokoll tisdagen den 4 december 2018, klockan 15.00 på 

kommunkontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 221   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet.      

_____ 
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§ 222   

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.  

_____ 

 

Ajournering  

Sammanträdet ajourneras klockan 13.07-13.29 för Mörbylånga kommuns 

medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 

2019. 
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§ 223 Dnr 2018/000417 105 

Meddelanden och information  

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 216-250, 2018 anmäls. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut §§ 158-174, 2018 anmäls.   

Anteckningar 

Kommunfullmäktiges presidium den 6 november 2018. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 18 december 2018.  

_____ 
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§ 224 Dnr 2018/000733 738 

Svar på Medborgarförslag - Trygghetsboende för äldre 
på Vasatomten 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har skickats in till kommunen där förslagsställaren vill 

att ett trygghetsboende för äldre byggs på Vasatomten.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommen den 23 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 juli 2018. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 13 september 2018. 

Kommunstyrelsens § 207/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det snart kommer att 

byggas ett trygghetsboende för äldre på Vasatomten.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Linnea Grönborg, linnea.gronberg@skola.morbylanga.se 

 

 

 

 

mailto:linnea.gronberg@skola.morbylanga.se


 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 225 Dnr 2018/000859 026 

Svar på Medborgarförslag - Samma regler som Kalmar 
kommun gällande sommarjobb för ungdomar med 
uppehållstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål att Mörbylånga kommun ska 

använda samma regler som Kalmar kommun när det gäller sommarjobb för 

ungdomar med uppehållstillstånd.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juli 2018. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 13 september 2018. 

Kommunstyrelsens § 206/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att om man som 

ensamkommande har insatsen HVB så ingår både boende och mat och är 

inte en kostnad som ungdomen står för. Har man insatsen Stödboende så 

utgår alltid ekonomisk ersättning för hyres- och matkostnader även om 

personen sommarjobbar.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Wahidullah Tanha, Torget 2 K, 386 50 Mörbylånga 
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§ 226 Dnr 2018/000203 829 

Svar på Medborgarförslag - Anlägga en 
handikappvänlig minigolfbana med tillhörande 
glasscafé på lämplig central plats i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget påpekas att en minigolfbana anpassad för funktions-

hindrade bör anläggas centralt i Mörbylånga tätort. I anslutning till 

minigolfbanan föreslås också ett glasscafé.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 25 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterat den 27 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 240/2018 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har 

några möjligheter att avsätta skattemedel för den här typen av byggnation 

men om en minigolfbana ändå skulle byggas på privat initiativ, kan 

kommunen bland annat genom plan- och bygglovsprocesserna, medverka 

till att banan uppförs med god tillgänglighet för alla.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Noresund, Ridstigen 1, 386 51 Mörbylånga   

Kultur- och fritidsverksamheten 
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§ 227 Dnr 2018/000509 847 

Svar på Medborgarförslag - Ridväg från fyr till fyr 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslaget att vid 

sidan av cykelvägen, som anläggs ”Fyr till fyr”, anlägga en smal ridväg. 

Förslagsställaren motiverar förslaget med att det finns många hästar på ön 

och genom denna åtgärd kan turismen på ön utökas genom att man utefter 

vägen skulle kunna erbjuda bed/box & breakfast.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterad den 24 april 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 241/2018 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till vad som anförs i 

tjänsteskrivelsen gällande risker för trafiksäkerheten, samt kultur- och 

fritidsverksamhetens pågående uppdrag att kartlägga och inventera 

befintliga och möjliga ridvägar i kommunen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Malin Alvkäll, Lindby 205, 386 64 Degerhamn 

Kultur- och fritidsverksamheten 
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§ 228 Dnr 2018/000830 822 

Svar på Medborgarförslag - Handikappsbad med ramp 
och ledstång i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget efterfrågas en tillgänglighetsanpassad badplats i 

Mörbylånga, med tillgång till ramp och ledstång. Detta för att göra 

badplatsen tillgänglig för alla.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 11 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 oktober 2018.     

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 242/2018 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat i och med pågående utredning.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elaine Fredriksson, Trollhättevägen 13, 386 51 Mörbylånga 

Petra Svanström, Köpmangatan 38, 386 51 Mörbylånga 

Kultur- och fritidsverksamheten 
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§ 229 Dnr 2018/001469 317 

Anmälan av Medborgarförslag - Gatulampa på 
cykelvägen mellan Sjöstjärnestigen och Manetstigen 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att gatulampor sätts upp mellan 

Sjöstjärnestigen och Manetstigen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 55/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Alvar Nilsson, peringvarnilsson@gmail.com  

Kommunstyrelsen  

 

 

 

mailto:peringvarnilsson@gmail.com
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§ 230 Dnr 2018/001534 826 

Anmälan av Medborgarförslag - Bygga en basketplan i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att bygga en basketplan i 

Färjestaden liknande den vid Långviken i Kalmar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 56/2018 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 inkom till kommunen.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Simon Söderberg, simonsoderberg13@gmail.com  

Kommunstyrelsen 

 

 

mailto:simonsoderberg13@gmail.com
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§ 231 Dnr 2018/001547 826 

Anmälan av Medborgarförslag - Anlägg en basketplan i 
Färjestaden  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att anlägga en basketplan i 

Färjestaden förslagsvis vid den stora gräsplätten vid Talludden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 27 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 57/2018 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 inkom till kommunen.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samuel Axflo, samuelnilsson@gmail.com  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

mailto:samuelnilsson@gmail.com
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§ 232 Dnr 2018/001583 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Återskapa gång- och 
cykelväg som tidigare fanns runt äldreboendet 
Äppelvägen och som togs bort i samband med 
utbyggnaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att få tillbaka den gång- och 

cykelväg som tidigare fanns runt äldreboendet Äppelvägen och som togs 

bort i samband med utbyggnaden av boendet.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 november 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 58/2018 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 inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann-Christine Eriksson, an-ki@live.se  

Kommunstyrelsen 

 

 

mailto:an-ki@live.se


 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 233 Dnr 2018/001593 102 

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Val av revisorer 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 3/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Revisor Revisorsersättare 

Henrik Alvarmo (C) 

Södra Sandby 103 

386 92 Färjestaden 

Berit Petersson (S) 

Ekströmsgatan 4 H 

386 50 Mörbylånga 

 _____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Valda  

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli  

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 234 Dnr 2018/001594 102 

Samordningsförbundet - Val av revisorer 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 4/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utse: 

Revisor  

Margita Asén (KD) 

Vesslestigen 6 

386 96 Färjestaden 

 

 _____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 235 Dnr 2018/001595 102 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) - 
Nominering av revisor 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 5/2018 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 nominera: 

Revisor  

Margita Asén (KD) 

Vesslestigen 6 

386 96 Färjestaden 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner  

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 236 Dnr 2018/001596 102 

Mörbylånga Bostads AB - Val av revisorer 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 6/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Revisor Revisorsersättare 

Sven Stensson (M) 

Isgärde Bygata 16 

386 95 Färjestaden 

Henrik Alvarmo (C) 

Södra Sandby 103 

386 92 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 237 Dnr 2018/001597 102 

Mörbylånga Fastighets AB - Val av revisorer 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 7/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Revisor Revisorsersättare 

Sven Stensson (M) 

Isgärde Bygata 16 

386 95 Färjestaden 

Henrik Alvarmo (C) 

Södra Sandby 103 

386 92 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Fastighets AB 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 238 Dnr 2018/001598 102 

Ölands Kommunalförbund - Nominering av revisorer 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 8/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 nomineras: 

Revisor Revisorsersättare 

Berit Petersson (S) 

Ekströmsgatan 4 H 

386 50 Mörbylånga  

Margita Asén (KD) 

Vesslestigen 6 

386 96 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands Kommunalförbund 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli   

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 239 Dnr 2018/001599 102 

Kommunstyrelsen - Val av ledamöter och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 9/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Hagby 126 

386 96 Färjestaden 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Torsgatan 12 

386 92 Färjestaden 

Johan Ålund (C) 

Frövägen 1 

386 93 Färjestaden 

Liv Stjärnlöv (M) 

Vallmovägen 3 

386 31 Färjestaden 

Monika Löfvin Rosén (C) 

Arthur Percys väg 5 

386 93 Färjestaden 

Annika Olsson (C) 

Norra Kvinneby 217 

386 62 Mörbylånga 

Henrik Yngvesson (M) 

Tryffelgatan 4 

386 32 Färjestaden 

Åsa Everbrand (C) 

Österlånggatan 11 

386 50 Mörbylånga 

Ulrik Brandén (M) 

Kyrkbyn 118 

386 51 Mörbylånga 

Ulf Älgehed (MP) 

Sandens väg 15 

386 95 Färjestaden 

Ingela Fredriksson (M) 

Krokusgatan 10 

386 32 Färjestaden 

Ella-Britt Andersson (S) 

Södra Möcklebyvägen 32 

386 63 Degerhamn 

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Vasagatan 5 

386 34 Färjestaden 

Mattias Nilsson (S) 

Trollstigen 11 

386 51 Mörbylånga 

Johan Gustafsson (L) 

Violgatan 4 

386 30 Färjestaden  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Per-Olof Johansson (S) 

Muningatan 5 

386 93 Färjestaden 

Jessica Hellman (SD) 

Algutsrum Ljunget 108 

386 90 Färjestaden 

Henriette Koblanck (S) 

Albrunna 117 

386 63 Degerhamn 

 

Håkan Lindqvist (S) 

Björkvägen 23 

386 31 Färjestaden 

 

Olof Nilsson (SD) 

Grönsaksvägen 1 

386 31 Färjestaden 

 

Eric Dicksson (KD) 

Paradisvägen 9 

386 33 Färjestaden 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 240 Dnr 2018/001600 102 

Kommunstyrelsen - Val av ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 10/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ordförande  

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

 

1:e vice ordförande  

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Hagby 126 

386 96 Färjestaden 

 

2:e vice ordförande  

Henrik Yngvesson (M) 

Tryffelgatan 4 

386 32 Färjestaden 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda  

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli  

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 241 Dnr 2018/001601 102 

Socialnämnd - Val av ledamöter och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 11/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Gunilla Karlsson (C) 

Norra Kvinneby 118 

386 62 Mörbylånga 

Jeanette Lindh (KD) 

Esplanaden 34 A 

386 50 Mörbylånga 

Annika Henell (C) 

Albrunna 135 

386 63 Degerhamn 

Monika Löfvin Rosén (C) 

Arthur Percys väg 5 

386 93 Färjestaden 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Andrews väg 1 

386 93 Färjestaden 

Lena Jönsson (S) 

Långrälla 129 

386 96 Färjestaden 

Ingela Fredriksson (M) 

Krokusgatan 10 

386 32 Färjestaden 

Berne Klysing (L) 

Glömminge Prästgård 1 

386 95 Färjestaden 

Ella-Britt Andersson (S) 

Södra Möcklebyvägen 32 

386 63 Degerhamn 

Anders Wassbäck (V) 

Segerstad Vårdkastäkten 133 

386 64 Degerhamn 

Mathias Karlsson (S) 

Runsbäck 800 C 

386 93 Färjestaden 

 

Jerker Nilsson (S) 

Ridstigen 3 

386 51 Mörbylånga 

 

Eric Rosenlund (SD) 

Lilja-Wiksgatan 2 

386 96 Färjestaden 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Eric Dicksson (KD) 

Paradisvägen 9 

386 33 Färjestaden 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 242 Dnr 2018/001602 102 

Socialnämnd - Val av ordförande och vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 12/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ordförande  

Gunilla Karlsson (C) 

Norra Kvinneby 118 

386 62 Mörbylånga 

 

Vice ordförande  

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Andrews väg 1 

386 93 Färjestaden 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 243 Dnr 2018/001603 102 

Samhällsbyggnadsnämnd - Val av ledamöter och 
ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 13/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Johan Sigvardsson (C) 

Alby 129 

386 62 Mörbylånga 

Thomas Danielsson (M) 

Karlevi 56 B 

386 93 Färjestaden 

Magnus Björkgren (C) 

Kapten Liljas väg 17 

386 90 Färjestaden 

Johan Ålund (C) 

Frövägen 1 

386 93 Färjestaden 

Hans-Ove Görtz (M) 

Södra Sandåsgatan 59 B 

386 34 Färjestaden 

Monika Orthagen (MP) 

Lupingatan 3 

386 32 Färjestaden 

Elisabeth Schröder (M) 

Arontorps Bygata 15 

386 96 Färjestaden 

Bertil Johansson (S) 

Gunnarstorp 101 

386 96 Färjestaden 

Per-Olof Johansson (S) 

Muningatan 5 

386 93 Färjestaden 

Agneta Sandvik (V) 

Transtigen 6 

386 96 Färjestaden 

Mattias Nilsson (S) 

Trollstigen 11 

386 51 Mörbylånga 

 

Eva-Lena Karlsson (S) 

Runsbäck 800 C 

386 93 Färjestaden 

 

Curt Ekvall (SD) 

Ekvalls Väg 14 

386 95 Färjestaden 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bo Sjölin (KD) 

Södra Sandåsgatan 59 J 

386 34 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 244 Dnr 2018/001604 102 

Samhällsbyggnadsnämnd - Val av ordförande och vice 
ordförande 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 14/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ordförande  

Per-Olof Johansson (S) 

Muningatan 5 

386 93 Färjestaden 

 

Vice ordförande  

Hans-Ove Görtz (M) 

Södra Sandåsgatan 59 B 

386 34 Färjestaden 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 245 Dnr 2018/001605 102 

Utbildningsnämnd - Val av ledamöter och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 15/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Jessica Jämtin (C) 

Storgatan 31 

386 31 Färjestaden 

Anders Eklöv (C) 

Ekelunda 207 

386 92 Färjestaden 

Gerd Åstrand (C) 

Mörbylilla 201 

386 63 Degerhamn 

Martin Olsson (M) 

Bölegatan 20 

386 95 Färjestaden 

Håkan Lindqvist (S) 

Björkvägen 23 

386 31 Färjestaden 

Javid Shirzad (S) 

Vetevägen 19 

386 51 Mörbylånga 

Kristina Sjöström (S) 

Rapsvägen 11 

386 51 Mörbylånga 

Hanna Dicksson (KD) 

Paradisvägen 9 

386 33 Färjestaden 

Veronika Hildingsson (S) 

Krokusgatan 2 

386 32 Färjestaden 

Josef Bjerlin (V) 

Badstugevägen 3 

386 51 Mörbylånga 

Agneta Stjärnlöv (M) 

Hästhovsvägen 3 

386 31 Färjestaden 

 

Mikael Sundén (M) 

Kalkstadsgatan 1 

386 93 Färjestaden 

 

Sam Wadin (L) 

Södra Malmgatan 15 

386 63 Degerhamn 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Jessica Hellman (SD) 

Algutsrum Ljunget 108 

386 90 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 246 Dnr 2018/001606 102 

Utbildningsnämnd - Val av ordförande och vice 
ordförande 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 16/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ordförande  

Håkan Lindqvist (S) 

Björkvägen 23 

386 31 Färjestaden 

 

Vice ordförande  

Agneta Stjärnlöv (M) 

Hästhovsvägen 3 

386 31 Färjestaden 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 247 Dnr 2018/001607 102 

Kultur och tillväxtnämnd - Val av ledamöter och 
ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 17/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Per-Olov Johansson (C) 

Gårdby 118 

386 92 Färjestaden 

Christer Hävre (M) 

Kyrkvägen 6 

386 63 Degerhamn 

Lena Petersén (C) 

Strandgatan 23 

386 50 Mörbylånga 

Markus Persson (C) 

Kräftstigen 14 

386 33 Färjestaden 

Pär Palmgren (M) 

Gårdstorp 116 

386 63 Degerhamn 

Björn Samuelsson (S) 

Skogsby 119 

386 93 Färjestaden 

Liv Stjärnlöv (M) 

Vallmovägen 3 

386 31 Färjestaden 

May-Britt Landin (L) 

Nätgatan 17 

386 50 Mörbylånga 

Henriette Koblanck (S) 

Albrunna 117 

386 63 Degerhamn 

Hanna Cerpan (V) 

Norregårdsgatan 2 

386 93 Färjestaden 

Stig Salebäck (S) 

Bygdegårdsvägen 7 

386 96 Färjestaden 

 

Elisabeth Fransen (S) 

Ryd 120 

386 95 Färjestaden 

 

Per-Gunnar Olsson (SD) 

Köksvägen 2 

386 51 Mörbylånga 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samuel Sigvardsson (KD) 

Björkvägen 12 

386 31 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 248 Dnr 2018/001608 102 

Kultur och tillväxtnämnd - Val av ordförande och vice 
ordförande 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 18/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ordförande  

Per-Olov Johansson (C) 

Gårdby 118 

386 92 Färjestaden 

 

Vice ordförande  

Pär Palmgren (M) 

Gårdstorp 116 

386 63 Degerhamn 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 249 Dnr 2018/001609 102 

Krisledningsnämnd - Val av ledamöter och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 19/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Hagby 126 

386 96 Färjestaden 

Johan Ålund (C) 

Frövägen 1 

386 93 Färjestaden 

Henrik Yngvesson (M) 

Tryffelgatan 4 

386 32 Färjestaden 

Ingela Fredriksson (M) 

Krokusgatan 10 

386 32 Färjestaden 

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

Mattias Nilsson (S) 

Trollstigen 11 

386 51 Mörbylånga 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 250 Dnr 2018/001610 102 

Krisledningsnämnd - Val av ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 20/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ordförande  

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

 

1:e vice ordförande  

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Hagby 126 

386 96 Färjestaden 

 

2:e vice ordförande  

Henrik Yngvesson (M) 

Tryffelgatan 4 

386 32 Färjestaden 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 251 Dnr 2018/001611 102 

Valnämnd - Val av ledamöter och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 21/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Gudrun Mo (C) 

Nedre Ålebäck 208 

386 92 Färjestaden 

Krister Petersson (C) 

Betvägen 5 

386 92 Färjestaden 

Ludvig Hasselbom (M) 

Bjärby 132 

386 61 Mörbylånga 

May-Britt Landin (L) 

Nätgatan 17 

386 50 Mörbylånga 

Kurt Arvidsson (S) 

Södra Möcklebyvägen 42 

386 63 Degerhamn 

Veronika Hildingsson (S) 

Krokusgatan 2 

386 32 Färjestaden 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Smörsoppsgatan 2 

386 32 Färjestaden 

Eva Traore Dahlberg (MP) 

Skogsby Villa Solhem 135 A 

386 93 Färjestaden 

Ylva Hammarstedt (V) 

Hantverksgatan 26 

386 50 Mörbylånga 

Seita Riikonen (S) 

Tomtekroken 1 

386 51 Mörbylånga 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 252 Dnr 2018/001612 102 

Valnämnd - Val av ordförande och vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 22/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ordförande  

Gudrun Mo (C) 

Nedre Ålebäck 208 

386 92 Färjestaden 

 

Vice ordförande  

Ludvig Hasselbom (M) 

Bjärby 132 

386 61 Mörbylånga 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 253 Dnr 2018/001613 102 

Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion - Val av 
ledamöter och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 23/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Personlig ersättare 

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

Elisabeth Fransén (S) 

Ryd 120 

386 95 Färjestaden 

Mattias Nilsson (S) 

Trollstigen 11 

386 51 Mörbylånga 

Bength Andersson (S) 

Södra Möcklebyvägen 32 

386 63 Degerhamn 

Henrik Yngvesson (M) 

Tryffelgatan 4 

386 32 Färjestaden 

Liv Stjärnlöv (M) 

Vallmovägen 3 

386 31 Färjestaden 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Hagby 126 

386 96 Färjestaden 

Annika Olsson (C) 

Norra Kvinneby 217 

386 62 Mörbylånga 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Smörsoppsgatan 2 

386 32 Färjestaden 

Ulf Älgehed (MP) 

Sandens väg 15 

386 95 Färjestaden 

_____ 

 

Expedieras till: 

Ölands Kommunalförbund 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 254 Dnr 2018/001614 102 

Mörbylånga Bostads AB styrelse - Val av ledamöter och 
ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 24/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till och med 

ordinarie bolagsstämma 2023 utses: 

Ledamot Personlig ersättare 

Hans Sabelström (C) 

Kärra 202 

386 64 Degerhamn 

Christer Rosén (C) 

Arthur Percys väg 5 

386 93 Färjestaden 

Emmy Ahstedt (C) 

Gårdby 128 

386 92 Färjestaden 

Gudrun Mo (C) 

Nedre Ålebäck 208 

386 92 Färjestaden 

Ulrik Brandén (M) 

Kyrkbyn 118 

386 51 Mörbylånga 

Bo Sjölin (KD) 

Södra Sandåsgatan 59 J 

386 34 Färjestaden 

Pär Palmgren (M) 

Gårdstorp 116 

386 63 Degerhamn 

Berne Klysing (L) 

Glömminge Prästgård 1 

386 95 Färjestaden 

Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Vasagatan 5 

386 34 Färjestaden 

Bength Andersson (S) 

Södra Möcklebyvägen 32 

386 63 Degerhamn 

Jerker Nilsson (S) 

Ridstigen 3 

386 51 Mörbylånga 

Åke Hagström (V) 

Triberga 137 

386 62 Mörbylånga 

Curt Ekvall (SD) 

Ekvalls Väg 14 

386 95 Färjestaden 

Per-Gunnar Olsson (SD) 

Köksvägen 2 

386 51 Mörbylånga 

_____ 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 255 Dnr 2018/001615 102 

Mörbylånga Bostads AB styrelse - Val av ordförande 
och vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 25/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till och med 

ordinarie bolagsstämma 2023 utses: 

Ordförande  

Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Vasagatan 5 

386 34 Färjestaden 

 

Vice ordförande  

Ulrik Brandén (M) 

Kyrkbyn 118 

386 51 Mörbylånga 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB  

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 256 Dnr 2018/001616 102 

Mörbylånga Bostads AB - Val av företrädare 
kommunens aktier 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 26/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Företrädare Ersättare 

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Hagby 126 

386 96 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB  

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 257 Dnr 2018/001617 102 

Mörbylånga Fastighets AB styrelse - Val av ledamöter 
och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 27/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till och med 

ordinarie bolagsstämma 2023 utses: 

Ledamot Personlig ersättare 

Hans Sabelström (C) 

Kärra 202 

386 64 Degerhamn 

Christer Rosén (C) 

Arthur Percys väg 5 

386 93 Färjestaden 

Emmy Ahstedt (C) 

Gårdby 128 

386 92 Färjestaden 

Gudrun Mo (C) 

Nedre Ålebäck 208 

386 92 Färjestaden 

Ulrik Brandén (M) 

Kyrkbyn 118 

386 51 Mörbylånga 

Bo Sjölin (KD) 

Södra Sandåsgatan 59 J 

386 34 Färjestaden 

Pär Palmgren (M) 

Gårdstorp 116 

386 63 Degerhamn 

Berne Klysing (L) 

Glömminge Prästgård 1 

386 95 Färjestaden 

Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Vasagatan 5 

386 34 Färjestaden 

Bength Andersson (S) 

Södra Möcklebyvägen 32 

386 63 Degerhamn 

Jerker Nilsson (S) 

Ridstigen 3 

386 51 Mörbylånga 

Åke Hagström (V) 

Triberga 137 

386 62 Mörbylånga 

Curt Ekvall (SD) 

Ekvalls Väg 14 

386 95 Färjestaden 

Per-Gunnar Olsson (SD) 

Köksvägen 2 

386 51 Mörbylånga 

_____ 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Fastighets AB 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 258 Dnr 2018/001618 102 

Mörbylånga Fastighets AB styrelse - Val av ordförande 
och vice ordförande 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 28/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden från och med ordinarie bolagsstämma 2019 till och med 

ordinarie bolagsstämma 2023 utses: 

Ordförande  

Carina Adolfsson Elgestam (S) 

Vasagatan 5 

386 34 Färjestaden 

 

Vice ordförande  

Ulrik Brandén (M) 

Kyrkbyn 118 

386 51 Mörbylånga 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Fastighets AB  

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 259 Dnr 2018/001619 102 

Mörbylånga Fastighets AB - Val av företrädare 
kommunens aktier 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 29/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Företrädare Ersättare 

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Hagby 126 

386 96 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Fastighets AB 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 260 Dnr 2018/001620 102 

Överförmyndarnämnd - Val av ledamöter och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 30/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Annika Olsson (C) 

Norra Kvinneby 217 

386 62 Mörbylånga 

Mathias Karlsson (S) 

Runsbäck 800 C 

386 93 Färjestaden 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Andrews väg 1 

386 93 Färjestaden 

Jeanette Lindh (KD) 

Esplanaden 34 A 

386 50 Mörbylånga 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Överförmyndarnämnden 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 261 Dnr 2018/001621 102 

Gode män för lantmäteriförrättning - Tätort - Val av 
ledamöter 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 31/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Gode män  

Roger Gustafsson (C) 

Gräsgård 108 

386 64 Degerhamn 

 

Günter Ruchatz (M) 

Jordgubbsgränd 4 

386 31 Färjestaden 

 

Kurt Arvidsson (S) 

Södra Möcklebyvägen 42 

386 63 Degerhamn 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 262 Dnr 2018/001622 102 

Gode män för lantmäteriförrättning - Landsbygd - Val 
av ledamöter 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 32/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Gode män  

Roger Gustafsson (C) 

Gräsgård 108 

386 64 Degerhamn 

 

Jerker Nilsson (S) 

Ridstigen 3 

386 51 Mörbylånga 

 

Monika Orthagen (MP) 

Lupingatan 3 

386 32 Färjestaden 

 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 263 Dnr 2018/001623 102 

Kalmarsunds Gymnasieförbunds förbundsdirektion - 
Val av ledamöter och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 33/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Kristina Sjöström (S) 

Rapsvägen 11 

386 51 Mörbylånga 

Gerd Åstrand (C) 

Mörbylilla 201 

386 63 Degerhamn 

Agneta Stjärnlöv (M) 

Hästhovsvägen 3 

386 31 Färjestaden 

Eva Traore Dahlberg (MP) 

Skogsby Villa Solhem 135 A 

386 93 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 264 Dnr 2018/001624 102 

Kalmarsundsregionens Renhållarens förbundsdirektion 
- Val av ledamöter och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 34/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Kent Ingvarsson (M) 

Fiskarvägen 9 

386 34 Färjestaden 

Berne Klysing (L) 

Glömminge Prästgård 1 

386 95 Färjestaden 

Bertil Johansson (S) 

Gunnarstorp 101 

386 96 Färjestaden 

Hans Sabelström (C) 

Kärra 202 

386 64 Degerhamn 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 265 Dnr 2018/001625 102 

Kommunförbundet Kalmar län - Val av ombud 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 35/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot 

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunförbundet Kalmar län 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 266 Dnr 2018/001626 102 

Kommunförbundet Kalmar län, styrelse - Nominering 
av ledamot och ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 36/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 nomineras: 

Ledamot Ersättare 

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Hagby 126 

386 96 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunförbundet Kalmar län 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 267 Dnr 2018/001627 102 

Samordningsförbundets styrelse - Val av ledamot och 
ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 37/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 april 2019 – 31 mars 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Gunilla Karlsson (C) 

Norra Kvinneby 118 

386 62 Mörbylånga 

Ella-Britt Andersson (S) 

Södra Möcklebyvägen 32 

386 63 Degerhamn 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet  

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 268 Dnr 2018/001628 102 

Uddenberg Nordingska Stiftelse - Val av ledamot och 
ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 38/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Michael Granstedt (S) 

Solvägen 7 

386 31 Färjestaden 

Monika Löfvin Rosén (C) 

Arthur Percys väg 5 

386 93 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 269 Dnr 2018/001629 102 

Sydarkivera, förbundsfullmäktige - Val av ledamot och 
ersättare 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 39/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. För tiden 1 januari 2019 – 31 december 2022 utses: 

Ledamot Ersättare 

Matilda Wärenfalk (S) 

Björnbärsvägen 6 

386 90 Färjestaden 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Hagby 126 

386 96 Färjestaden 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunalförbundet Sydarkivera, Värendsgatan 10, 342 30 Alvesta 

Valda 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 270 Dnr 2018/001630 102 

Ordning för inkallande av ersättare i nämnder, styrelser 
och utskott 

Beslutsunderlag 

Valberedningens § 40/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Följande regler om ersättares inkallande till tjänstgöring ska gälla för 

styrelsen, nämnder och utskott under mandatperioden 1 januari 2019 – 

31 december 2022. 

2. Nedan tillvägagångssätt ska tillämpas, om det inte i lag eller författning 

föreskrivs annat rörande ersättares inkallande till tjänstgöring. 

För ledamot till-
hörande partigrupp 

Inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning 

S C V L MP M KD  

M KD L MP C S SD V 

C S V L MP M KD SD 

SD M KD      

V S C      

KD L MP M SD S C V 

L MP KD M     

MP L KD M     

      

_____ 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(89) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-11-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 271 Dnr 2018/001411 825 

Revidering av taxa för båt- och gästhamnsplatser i 
Grönhögen, Mörbylånga och Färjestaden  

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av taxan för båtplatser i Grönhögen, Mörbylånga och Färjestaden 

samt gästhamnsavgift i Mörbylånga och Färjestaden har genomförts. Gäst-

hamnen i Grönhögen drivs på arrende av Grönhögens utvecklingsbolag AB.  

Beslutsunderlag 

Taxa Författningssamling, daterad den 3 oktober 2018, kostnadsförändringar 

är rödmarkerade. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 219/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxan för båtplats i Grönhögen, Mörbylånga och Färjestaden samt 

gästhamnsavgift i Mörbylånga och Färjestaden antas att gälla från och 

med den 1 januari 2019.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och fritidsverksamheten 

Ekonomi och redovisning 
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Taxa för Mörbylånga kommuns tre hamnar: Grönhögen, Mörbylånga och 

Färjestadens hamn. 

Inledning 

Hamnarna drivs i egen regi av Teknisk affärsverksamhet. Endast gästhamnen 

i Grönhögen drivs på arrende av Grönhögens utvecklingsbolag AB. 

Avgifterna för båtplatser, gästhamnsplatser, slipavgifter, landningsavgifter 

för fisk och avgifter för hamnen har inte uppdaterats sedan 2011. 

Tekniska affärverksamheten samt Kultur- och näringslivssektorn avser att 

höja samtliga ovan uppräknade avgifter (utom el-avgift) i hamnen och 

gästhamnsavgift med 25 %. Ytterligare avrundningar har gjorts för att få 

omotiverat små prisskillnader att bli lika. 

Att elen blir oförändrad beror på att den i dagsläget ligger på i stort sett 

samma kostnad per Kwh som år 2011. 

Gästhamnavgiften höjs till 200 kr/dygn med eller utan el, för att förenkla 

betalning och kontroll. 

På fyra ställen föreslås att avgifterna ändras i grunden för att förhållandena 

har ändrats. 

 Södra kajen Mörbylånga som nu kan ta större båtar. Allt utrustning är ny. 

 Södra hamnen i Färjestaden har avvecklats på grund av närheten till 

badet och angöringsplats för Dessi. Minskad populäritet för tillfället. 

Bommar är borttagna. 

 Södra sidan av Segelbrygga 3 i Färjestaden. Bör nu vara plats för en 

extra lång båt som troligen låser platsen innanför mot väst. I nuläget 

ligger en betalande bastuflotte där. 

 Flyttbryggan och kajen slås ihop med Segelbrygga 1,2 och 3 i 

Färjestaden och får ett gemensamt pris. 

Omvärld 

Priserna i regionen skiftar stort. Vissa hamnar räknar priser utifrån båtarnas 

längd eller ibland bredd, bland annat beroende på vilket förtöjningsätt som 

används i respektive hamn. 

Kalmar kommun 1 500 – 6 000 kr/år  

Borgholms kommun 1 500 – 3 200 kr/år 

Mönsterås Kommun 920 – 3 500 kr/år 

I Mörbylånga kommuns hamnar grundar sig prissättningen på storlek på 

båtplats, ålder på kaj och förtöjningsmaterial. 

Avgiftskyldighet 

Avgiftsskyldighet har de som utnyttjar kommunens hamnar för 

båtförtöjning, antingen som hyresgäst till en fast båtplats eller som 

övernattande gästande båtägare med tillgång till el och servicebyggnad. 

Kommunen tar avgift för att ta upp båt på slip och ståtid på slip, samt 

avgifter för landad fisk. 
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I dagsläget tas det inte ut någon avgift för landad fisk. Dels för att det landas 

ytterst lite fisk av yrkesfiskare i Grönhögen, som är kommunens enda 

fiskehamn samt att kommunen inte har någon anställd hamnkapten som kan 

sköta bevakning och vägning. Avgifterna bör dock finnas kvar i det fall 

fisktillgången skulle öka. 

Det tas heller inte ut någon avgift för dagbesökare med båt som ej utnyttjar 

hamnarnas servicebyggnader.  

El ingår med normal förbrukning, på de fasta platserna och från och med 

2019 i gästplatserna. Till normal förbrukning räknas länspump med nivåvakt 

och laddning av batterier.  

I vissa fall tas en separat elavgiften ut för övervintrande långliggare med 

påkopplad värme och/eller användning av fläktar för att undvika infrysning 

av is eller tillfälligt boende i båten.  

Avgiftstyper 

Taxor i Mörbylånga kommuns hamnar 2018 

Höjning enligt 
förslag, 2019 (cirka 

25%) 

Säsongsplatser exkl. moms exkl. moms 

Grönhögens småbåtshamn 682 853 

Färjestadens hamn södra 201-248 792 800 

Färjestadens hamn Stenkajen, Mörbylånga 
hamn flytbrygga. 867 1 084 

Färjestadens hamn Bojen 1-3,  1 056  1 320 

Färjestadens flytbrygga, kajen och 
Segelbrygga 1–54 samt Mörbylånga hamn 
väster 24–45 och Södra kajen 1 069  1 336 

Färjestadens hamn Bojen 4-19,Bågen1- 14 1 320 1 650 

Fiskebåt liten och Mörbylånga hamn öster 1 338 1 673 

Fiskebåt stor, helår 2 008 2 510 

Grönhögens hamn    

Stora hamnen helår 2 008 2 510 

Stora hamnen månadsavgift fiskebåt 402 503 

Stora hamnen dygnsavgift fiskebåt 40 50 

Lilla hamnen helår 1 338 1 673 

Lilla hamnen månadsavgift fiskebåt 267 334 

Lilla hamnen dygnsavgift fiskebåt 40 50 

Stora slipen upptagning 1 570 1 963 

Stora slipen, ståtid/dygn 233 291 

Lilla slipen upptagning 732 915 

Lilla slipen ståtid/dygn 116 145 

Lax, kr/1000 kg 158 198 

Övrig fisk, kr/1000 kg 24 30 
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Taxor i Mörbylånga kommuns hamnar 2018 

Höjning enligt 
förslag, 2019 (cirka 

25%) 

Övrigt exkl. moms exkl. moms 

El-avgift (utan mätare) helår 3 344 3 334 

El-avgift månad 802 802 

El-avgift dygn 40 40 

El-avgift mätare kWh 1,34 1,34 

Lax, kr/1000 kg 158 198 

Övrig fisk, kr/1000 kg 24 30 

 

Betalning av avgift 

För fasta platser, säsong och året runt, samt för slipanvändning och landning 

av fisk faktureras i efterskott. Fasta platser betalas i förskott. 

Gästplatserna betalas direkt på brygga eller hamnkontor med betalstation 

eller med Swish. Målsättningen är att få bort all kontanthantering. 

Indexreglering 

Ovanstående avgifter gäller från den 1 januari 2019 och kommer därefter 

indexuppräknas enligt KPI med oktober 2019 som basmånad. Vid tillämpning av 

index sker omräkning med hela procenttal, varvid höjning sker till närmaste hela tal.  

Taxans införande 

Samtliga taxor träder i kraft den1 januari 2019. 

 

 

Bilaga 1  

Förslag prisområden – kartor över hamnarna 
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§ 272 Dnr 2018/001443 375 

Revidering av Fjärrvärmetaxa  

Sammanfattning av ärendet 

Fjärrvärmetaxan har indexreglerats för villa- och storkunder, vilket lett till en 

höjning av priset per kilowattimme kWh. Anslutnings- och effektavgifterna, 

har samtidigt höjts inför år 2019.  

Beslutsunderlag 

Fjärrvärmetaxa, daterad den 8 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 220/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fjärrvärmetaxan antas att gälla från och med den 1 januari 2019.    

_____ 
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Allmänt 

Mörbylånga kommun tillhandahåller fjärrvärme på de villkor som anges i 

denna fjärrvärmetaxa och i ”Allmänna bestämmelser för leverans av 

fjärrvärme”. För leverans tecknas särskilt avtal. All fjärrvärmeförbrukning 

skall mätas. 

Anslutningsavgift 

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som tas ut för att ansluta din 

fastighet till fjärrvärmenätet. För villor är avgiften fast. För övriga fastigheter 

är kostnaden proportionell mot abonnerad effekt (E). 

Arbete som ingår: 

Grävning och rörläggning (servisledning) på tomtmark samt återställning. 

Rörläggning fram till och med avstängningsventiler innanför husvägg. 

Arbetet utförs av rörentreprenör anlitad av Mörbylånga kommun. 

Om din servisledning är längre än 10 m tillkommer 1000 kr/meter inkl. 

moms. 

Anslutningsavgift  Exkl. moms Inkl. moms 

FV 1 – Villakund (1-2 lgh)  17 600 22 000 

FV 2, 3 och 4  440 x E 550 x E 

 

Observera att installation av fjärrvärmeväxlare och övrig utrustning inne i 

fastigheten inte ingår i anslutningsavgiften. Detta arbete får fastighetsägaren 

själv ombesörja. Utrustning och installation ska följa rekommendationer från 

Svensk Fjärrvärme. Fastighetsägaren äger och ansvarar för värmeväxlare och 

övrig utrustning i sin fastighet. 

Fast avgift och effektavgift 

Effektavgift utgår i förhållande till den abonnerade effekten (E), vilken är 

lika med byggnadens maximala effektbehov. 

Den årliga avgiften är: 

Fast- och 
effektavgift 

Effekt (E) 
kW 

Exkl. moms kr/mån Inkl. moms kr/mån 

FV 1 – Villakund (1-2 
lgh) 

Max 25 
kW 

209 262 

FV 2 -100 O+506 x E O+633 x E 

FV 3 101-200 7 200+424 x E 9 000+530 x E 

FV 4 201 - 16 800+369 x E 21 000+461 x E 

 

Den abonnerade effekten E fastställs med kategoritalsmetoden. Abonnerad 

effekt bestäms genom att årsförbrukningen av fjärrvärme (kWh) divideras 

med ett för fastigheten fastställt kategorital. Kategorital för bostadsfastig-

heter är 2200 och för lokaler och industrier 1800. För andra speciella 

abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. 

Den abonnerade effekten revideras årligen av kommunen. 
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Energiavgift 

Energiavgiften utgår efter gällande energipris i öre/kWh multiplicerat med 

förbrukningen i kWh. 

 

Energiavgift  Exkl. moms 
öre/kWh 

Inkl. moms 
öre/kWh 

FV 1- Villakund 
(1-2 lgh) 

 64,1 80,1 

FV 2, 3 och 4  55,5 69,4 

Prisförändringar 

Prisförändringar av anslutningsavgift. 

Framtida prisförändringar av anslutningsavgiften fastställs av 

kommunfullmäktige. 

Prisförändringar av fast avgift och effektavgift  

Framtida prisförändringar av fast avgift och effektavgift fastställs av 

kommunfullmäktige. 

Prisförändringar av energiavgift 

Framtida prisförändringar av energiavgiften sker via indexering för varje år 

och utgörs av prisutvecklingen på bränslemarknaden inom biobränsle och 

olja. 

Energiavgiften beräknas enligt en uppdelning på 90% biobränsle och 10% 

olja. 

Särskilda kostnadsändringar 

Om kommunens kostnader för produktion eller distribution av värme skulle 

öka, genom särskild skatt, genom ny eller ändrad lagstiftning, genom 

förordning eller annars genom åtgärd från det allmännas sida, äger 

kommunen rätt att uttaga ett tillägg till värmeavgifterna motsvarande 

kommunens kostnadsökningar. 

Vid minskning av kostnaderna på grund av förhållande som avses i 

föregående stycke äger kunden rätt att erhålla ett på motsvarande sätt 

beräknat avdrag från avgifterna.
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§ 273 Dnr 2018/001444 346 

Revidering av VA-taxa  

Sammanfattning av ärendet 

Gällande VA-taxa har reviderats i avseende på bygg- och anläggnings-

entreprenader samt för de särskilda tjänsterna.  

Beslutsunderlag 

VA-taxa, daterad den 8 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 221/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

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

_____ 
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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 eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde 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 2 425 

b) En avgift per m³ levererat vatten 24,80 31,00 

c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

1 464 1 830 

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

240 300 

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 fastighetägaren 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 1 164 

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. 
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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 januari 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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§ 274 Dnr 2018/001481 041 

Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk 
flerårsplan för 2020-2021 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna ett förslag till verk-

samhetsplan med budget och mål för god ekonomisk hushållning senast i 

oktober varje år. Den politiska majoriteten i kommunen presenterar bifogat 

förslag till verksamhetplan med budget för 2019 och ekonomisk planering 

för 2020-2021. 

Ann Willsund, kommundirektör och Åsa Bejvall, ekonomichef föredrar 

ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Förhandlingsprotokoll MBL § 19 den 31 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 222/2018 med förslag till beslut.  

Budgetförslag Kristdemokraterna inkommit den 26 november 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Till budgetdokumentet yrkar Matilda Wärenfalk (S) tillägg av två dokument, 

Politisk inriktning och Uppdrag till kommundirektören.  

Henrik Yngvesson (M), med instämmande av Carl Dahlin (M), yrkar  

 För firande av Mörbylånga 200 år tillförs 50 000 kronor för år 2019. 

 Avsätta 200 000 kronor i en särskild post för medborgarförslag och 

förslag som uppkommer i samband med dialogmöten. 

 I Uppdrag till kommundirektören;  

 bifall till punkterna om FN:s globala mål, vägbelysningen, 

fjärrvärmeverksamhet, förenklad biståndsbedömning för 

servicetjänster och Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 år 

 avslag till punkterna budgetprocessen, personalpolitiskt program, 

kulturkommun, den södra kommundelen, kommunens bostadsbolag, 

samarbete, den pedagogiska verksamheten i skolan och Matrosen 1  
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 samt ändringsyrkanden: att majoritetens fjärde uppdrag till 

kommundirektören om företagsklimatet ändras till följande lydelse: 

”Företagsklimatet i Mörbylånga kommun behöver förbättras. 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för hur alla 

politiska förslag ska analyseras utifrån hur de påverkar 

företagsklimatet och näringslivets förutsättningar att verka i 

kommunen. Förslag som inverkar negativt på företagsklimatet och 

näringslivets förutsättningar ska ej bifallas. ”, att majoritetens sjätte 

uppdrag till kommundirektören om äldreomsorgsplan ändras till 

följande lydelse: Ändra sista meningen: ”I uppdraget ingår att utreda 

huruvida någon del av verksamheten ska läggas på privata utförare.” 

till: ett självklart steg i att erbjuda kommunens invånare fler 

möjligheter till omsorgsplatser är att införa LOV, lagen av valfrihet 

inom äldreom-sorgen", samt att majoritetens tolfte uppdrag till 

kommundirektören om jämställdhet ändras till följande lydelse: 

Kvinnor och män ska ha lika villkor att forma sitt liv utifrån sina 

egna önskemål. Det finns fortfarande konstaterade skillnader mellan 

kvinnor och mäns löner, möjlighet till heltid, hälsa, betyg med mera. 

Jämställdhetsarbetet måste genomsyra kommunens samtliga 

ansvarsområden som sträcker sig från barnomsorg, arbetsgivaransvar 

till äldreomsorg. En människas insatser får aldrig värderas efter 

fördomar utifrån kön. Kommunens värdegrund tar sin utgångspunkt i 

varje människas lika och unika värde där kompetens värderas och 

inte kön. Ett särskilt uppdrag ges för att utse en representant med 

samordningsuppdrag som deltar i Länsstyrelsens regionala nätverk 

Jämställdhet, skola, HBTQ och Våld. 

 Tilläggsyrkande; 

Budgeten för 2019 är återhållsam och präglas av besparingar. Det är en 

bister nödvändighet i det ekonomiska läge kommunen har framför sig. 

Situationen är mycket allvarlig och den annalkande lågkonjunkturen lär 

betyda ännu sämre skatteintäkter. För den klarsynte är det uppenbart att 

kostnadsutvecklingen i kommunen måste bromsas.  

Lägger vi därtill låneskuldens utveckling där kommunens alla skatte-

betalare agerar bank åt taxekollektiven av fjärrvärme- och VA-kunder. 

Ska vi fortsätta på detta sätt måste vi skapa stora överskott för att hantera 

räntehöjningar och nödvändiga amorteringar.  

Det budgeten saknar är explicita förslag som bör kunna leda till att 

kommunens intäkter ökar. Större inflyttning av förvärvsarbetande 

skattebetalare är nyckeln till ekonomisk tillväxt. Vi som kommun-

politiker kan stötta en sådan positiv utveckling genom underliggande 
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åtgärder. Högstadiet och ny förskola i Färjestaden är exempel på detta. 

Men därtill krävs också fler bostäder. Med en inbromsande konjunktur 

faller ansvaret tungt på ett finansiellt svagt bostadsbolag som ska 

självfinansiera nya bostäder. Här måste vi ge MBAB så fria tyglar som 

bara möjligt och vi måste verka för att kommunen bidrar aktivt med 

upplåtande av mark och snabbare detaljplane- och bygglovsprocesser till 

dem som vill bygga. Kan MBAB agera friare i sin roll ökar bolagets 

möjligheter att utveckla nya, efterfrågade bostäder i kommunen – utan att 

bli stoppad av bristande finansiering.  

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet yrkar 

därför att kommunfullmäktige uttalar stöd för att Mörbylånga Bostads 

AB utvecklar nya bostäder med blandade upplåtelseformer. 

Erik Dicksson (KD) presenterar kristdemokraternas alternativa budgetförslag 

och yrkar bifall till detsamma.  

Curt Ekvall (SD) yrkar på förslag till minskade investeringar 2019-2021 med 

totalt 171 650 000:- 

Objekt     Belopp 

Zokker 11 800 000:- 

Ny idrottshall i Färjestaden 11 000 000:- 

Ombyggnad Skansenskolan 27 000 000:- 

Kulturcentrum Södra Möckleby 4 500 000:- 

Badplatser 5 400 000:- 

Konstgräsplan Gårdby 7 000 000:- 

Underhåll gator och belysning 3 850 000:- 

Fjärrvärme 9 100 000:- 

Överföringsledningar Gårdby mfl 72 000 000:- 

Anslutningar Björkelid mfl 4 000 000:- 

Markreserv och försäljningar 6 000 000:- 

Inventarier högstadie Färjestaden 8 000 000:- 

Traktor m m 1 500 000:- 

Total investeringsminskning 171 650 000:- 

Henrik Yngvesson (M) yrkar avslag på Curt Ekvalls yrkande.  

Per-Olof Johansson (S) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören 

gällande detaljplanen Matrosen 1 och FN:s globala mål. 

Günter Ruchatz (M) yrkar avslag på uppdrag till kommundirektören gällande 

detaljplanen Matrosen 1.  

Kristina Sjöström (S) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören 

gällande den pedagogiska verksamheten i skolan. 
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Ajournering  

Klockan 15.10-15.35 

Förslag till beslut på mötet 

Henriette Koblanck (S) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören 

gällande kulturkommun och kulturskolan.  

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören 

gällande budgetprocessen, den södra kommundelen, samt fjärrvärme-

verksamhet.  

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören 

gällande fjärrvärmeverksamhet, samt yrkar avslag till uppdrag till 

kommundirektören gällande budgetprocessen och den södra kommundelen.  

Johan Åhlund (C) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören gällande 

vägbelysningen. 

Gunilla Karlsson (C) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören gällande 

äldreomsorgsplan.  

Ella-Britt Andersson (S) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören 

gällande förenklad biståndsbedömning för servicetjänster.  

Per-Olov Johansson (C) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören 

gällande företagsklimatet.  

Lena Petersén (C) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören gällande 

Mörbylånga 200 år och Världsarvet 20 år.  

Günter Ruchatz (M) yrkar bifall till att för firande av Mörbylånga 200 år 

tillförs 50 000 kronor för år 2019. 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören 

gällande personalpolitiskt program, kommunens bostadsbolag, samt 

samarbete.  

Elisabeth Cima Kvarneke (V) bifaller budget och politisk inriktning enligt 

förslag från (S) och (C). 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar bifall till uppdrag till kommundirektören 

gällande jämställdhet, samt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 

bifall tilläggsyrkanden om den politiska inriktningen och uppdrag till 

kommundirektören. Redaktionella ändringar i uppdraget om fjärrvärme - 

avvecklas byts ut om avyttras, samt uppdraget om Matrosen 1, första 

meningen stryks. Till sist yrkar Matilda Wärenfalk avslag på samtliga övriga 

yrkanden. 
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Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade och kontrollerar att 

yrkandena är rätt uppfattade. Information om ordningen på hur yrkandena 

kommer att behandlas vilket kommunfullmäktige godkänner. 

Beslutsgång  

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de bifaller eller avslår den 

politiska inriktningen och finner att kommunfullmäktige bifaller den 

politiska inriktningen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Matilda Wärenfalks yrkanden om uppdrag till 

kommundirektören mot Henrik Yngvessons, med flera, avslagsyrkanden om 

uppdrag till kommundirektören och finner att kommunfullmäktige bifaller 

Matilda Wärenfalks yrkanden.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Matilda Wärenfalks yrkande om Mörbylånga 200 år och 

Världsarvet 20 år mot Henrik Yngvessons yrkande om att för firande av 

Mörbylånga 200 år tillförs 50 000 kronor för år 2019 och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Matilda Wärenfalks yrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Per-Olov Johanssons och Matilda Wärenfalks yrkande 

om företagsklimatet mot Henrik Yngvessons ändringsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller Per-Olov Johansson och Matilda Wärenfalks 

yrkande.  

Votering 1 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Per-Olov Johanssons och Matilda Wärenfalks yrkande. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons ändringsyrkande. 

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 15 nej-röster och 6 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Gunilla Karlssons och Matilda Wärenfalks yrkande om 

äldreomsorgsplan mot Henrik Yngvessons ändringsyrkande i sista meningen 

och finner att kommunfullmäktige bifaller Gunilla Karlssons och Matilda 

Wärenfalks yrkande.  

Votering 2 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Gunilla Karlssons och Matilda Wärenfalks yrkande. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons ändringsyrkande. 
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Omröstningsresultat 

24 ja-röster och 21 nej-röster.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Matilda Wärenfalks yrkande om jämställdhet mot 

Henrik Yngvessons ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

bifaller Matilda Wärenfalks yrkande.  

Votering 3 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för Matilda Wärenfalks yrkande. 

Nej-röst för Henrik Yngvessons ändringsyrkande. 

Omröstningsresultat 

24 ja-röster och 21 nej-röster.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan bifalla yrkanden om 

uppdrag till kommundirektören gällande FN:s globala mål, vägbelysningen, 

fjärrvärmeverksamhet med redaktionell ändring, samt förenklad bistånds-

bedömning för servicetjänster och finner att kommunfullmäktige bifaller 

yrkandena. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan bifalla eller avslå Henrik 

Yngvessons med flera yrkande om att avsätta 200 000 kronor i en särskild 

post för medborgarförslag och förslag som uppkommer i samband med 

dialogmöten och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Votering 4 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag för Henrik Yngvessons yrkande. 

Nej-röst för bifall för Henrik Yngvessons yrkande.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster, 16 nej-röster och 5 avstår.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra, kommunstyrelsens förslag 

till första beslutspunkt till beslut mot Curt Ekvalls budgetförslag och 

kristdemokraternas budgetförslag mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens första beslutspunkt.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan bifalla kommun-

styrelsens förslag till andra, tredje, fjärde och femte beslutspunkter och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan bifalla eller avslå Henrik 

Yngvessons tilläggsyrkande att kommunfullmäktige uttalar stöd för att 

Mörbylånga Bostads AB utvecklar nya bostäder med blandade upplåtelse-

former och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Votering 5 begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för avslag för Henrik Yngvessons yrkande. 

Nej-röst för bifall för Henrik Yngvessons yrkande.  

Omröstningsresultat 

29 ja-röster, 15 nej-röster och 1 avstår.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering för 2020-

2021, godkänns med tillägg av dokumenten Politisk inriktning och 

Uppdrag till kommundirektören. 

2. Anslag i budgeten för 2019 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 

nettoanslag” i driftsbudgeten. För ombudgetering av anslag gäller: 

 Nämnd får inte fatta beslut om ombudgetering som medför väsentliga 

förändringar i servicenivå, berör frågor av principiell karaktär eller 

annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 

ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. 

 Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 

principiell karaktär eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag som 

innebär förändringar av servicenivå, berör frågor av principiell karaktär 

eller annars är av särskild vikt ska överlämnas till kommunfullmäktige 

för beslut. 

 Justeringar av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte 

får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får 

beslutas av kommundirektören. 

3. Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om 

ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2019-2021. För beslut 

om ändringar gäller: 

 Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden. 

 Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom planperioden 

får inte överskridas. 
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 Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för 

planperioden. 

4. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 

investeringar i budgeten för 2019, om det riskerar att bli avvikelser mot 

fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsut-

rymme. 

5. Kommunfullmäktige ska besluta om ändringar i investeringsbudgeten för 

planperioden 2019-2021 när helt nya investeringsobjekt ska växlas mot 

att ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas bort för planperioden. 

Reservation 

Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson-Nylander (KD) reserverar sig mot 

beslutspunkt 1 till förmån för eget förslag, samt reserverar sig mot beslutet 

till förmån för gemensamt oppositionsförslag.  

Reservation 

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

Mikael Sundén (M), Günter Ruchatz (M), Agneta Stjärnlöf (M), Pär 

Palmgren (M), Hans-Ove Görtz (M), Kent Ingvarsson (M), Liv Stjärnlöf (M) 

och Thomas Danielsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi och redovisning 

 

Ajournering  

Klockan 17.30-17.45 
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Votering nr 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S) Veronika Hildingsson (S) X   

Elisabeth Fransén (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) Annika Henell (C) X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C) Annika Olsson (C) X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (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 (M) Mikael Sundén (M)  X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M) Hans-Ove Görtz (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  

Ulf Älgehed (MP)   X  

Olof Nilsson (SD)    X 

Jessica Hellman (SD)    X 

Curt Ekvall (SD)    X 

Claus Zaar (SD) Monika Johansson (SD)   X 

Eric Rosenlund (SD)    X 

Per-Gunnar Olsson (SD)    X 

     

     

  24 15 6 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S) Veronika Hildingsson (S) X   

Elisabeth Fransén (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) Annika Henell (C) X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C) Annika Olsson (C) X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Anders Wassbäck (V)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (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 (M) Mikael Sundén (M)  X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M) Hans-Ove Görtz (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  

Ulf Älgehed (MP)   X  

Olof Nilsson (SD)   X  

Jessica Hellman (SD)   X  

Curt Ekvall (SD)   X  

Claus Zaar (SD) Monika Johansson (SD)  X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Per-Gunnar Olsson (SD)   X  

     

     

  24 21  
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Votering nr 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S) Veronika Hildingsson (S) X   

Elisabeth Fransén (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) Annika Henell (C) X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C) Annika Olsson (C) X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (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 (M) Mikael Sundén (M)  X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M) Hans-Ove Görtz (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  

Ulf Älgehed (MP)   X  

Olof Nilsson (SD)   X  

Jessica Hellman (SD)   X  

Curt Ekvall (SD)   X  

Claus Zaar (SD) Monika Johansson (SD)  X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Per-Gunnar Olsson (SD)   X  

     

     

  24 21  
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S) Veronika Hildingsson (S) X   

Elisabeth Fransén (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) Annika Henell (C) X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C) Annika Olsson (C) X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (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 (M) Mikael Sundén (M)  X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M) Hans-Ove Görtz (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  

Ulf Älgehed (MP)   X  

Olof Nilsson (SD)    X 

Jessica Hellman (SD)    X 

Curt Ekvall (SD)    X 

Claus Zaar (SD) Monika Johansson (SD)   X 

Eric Rosenlund (SD)   X  

Per-Gunnar Olsson (SD)    X 
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Votering nr 
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Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S) Veronika Hildingsson (S) X   

Elisabeth Fransén (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) Annika Henell (C) X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C) Annika Olsson (C) X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (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 (M) Mikael Sundén (M)  X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M) Hans-Ove Görtz (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  

Ulf Älgehed (MP)   X  

Olof Nilsson (SD)  X   

Jessica Hellman (SD)  X   

Curt Ekvall (SD)  X   

Claus Zaar (SD) Monika Johansson (SD)   X 

Eric Rosenlund (SD)  X   

Per-Gunnar Olsson (SD)  X   
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§ 275 Dnr 2018/001503 041 

Utdebitering 2019 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021 är en av 

grundförutsättningarna oförändrad skattesats (21:41).  

Beslutsunderlag 

Budget 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 223/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utdebitering för 2019 ska vara oförändrad och fastställs till 21:41.   

_____ 
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Ekonomi och redovisning 
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§ 276 Dnr 2018/001504 041 

Upplåning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021 är en grundförut-

sättning i investeringsbudgeten en nyupplåning där den totala låneskulden 

uppgår till totalt 970 000 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Budget 2019 med ekonomisk flerårsplan 2020-2021. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 224/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att nyupplåna, det vill säga öka 

kommunens skulder, upp till totalt 970 000 000 kronor. 

2. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, det vill säga 

låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 

2019.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomi och redovisning 
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§ 277 Dnr 2012/000414 214 

Antagande av detaljplan - Runsbäck 2:195  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om att detaljplanelägga fastigheten Runsbäck 2:195 inkom den 23 

maj 2012 med syftet att tillskapa enbostadshus på enskilda tomter. 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, 

med möjlighet att sammanbyggas. Vidare är syftet att omhänderta dagvatten 

i planområdet. Syftet är även att säkra bevarandevärda stenmurar med 

kulturhistoriskt värde samt till så stor utsträckning som möjligt bevara träd-

ridån utmed fastighetsgränserna. Sydvästra delen av planområdet med ädel-

lövskog hyser höga naturvärden och bör säkras.  

En checklista för miljöbedömning upprättad den 18 februari 2016 och 

reviderad den 22 december 2016, bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat 

den 22 december 2016 bedöms inte planens genomförande medföra en 

betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas. 

Den 11 september 2012 ställde sig kommunstyrelsen positiv till att pröva 

ansökan om detaljplan genom detaljplaneprocess med normalt planför-

farande.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 februari 2016, § 30, 

godkänna handlingarna upprättade den 18 februari 2016 för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 29 augusti till den 26 september 

2016 med samrådsmöte den 12 september 2016. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 december 2016, § 176, 

godkänna handlingarna upprättade den 18 februari 2016 och reviderade den 

22 december 2016 för granskning. 

Planförslaget har varit på granskning från den 20 februari till den 20 mars 

2017. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 juni 2016, § 90, godkänna 

handlingarna upprättade den 18 februari 2016 och reviderade den 22 

december 2016 och 22 juni 2017 för granskning II. 

Planförslaget har varit på granskning II från den 10 juli till den 21 augusti 

2017.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterat den 30 augusti 2017. 

Granskningsutlåtande II, daterat den 24 oktober 2017. 

Plankarta, daterad den 24 oktober 2017. 

Planbeskrivning, daterad den 24 oktober 2017. 

Beslut miljöbedömning, daterad den 22 december 2016. 

Checklista miljöbedömning, daterad den 22 december 2016.  

Checklista sociala konsekvenser, daterad den 18 februari 2016. 

Beräkning av vägtrafikbuller, daterad den 30 november 2016. 

Naturvärdesinventering, daterad 19 oktober 2015. 

Dagvattenutredning, daterad den 26 maj 2017. 

Skötselplan, daterad den 28 augusti 2017. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 123/2017 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens § 199/2018. (Exploateringsavtal) 

Kommunstyrelsens § 244/2017 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Granskningsutlåtandet II över inkomna synpunkter daterat den 

24 oktober 2017 godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget daterat den 24 oktober 2017 antas i enlighet med Plan- och 

bygglagen (PBL) 5 kap 27 §.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bo Andersson, Bågsträngsgatan 26, 387 37 Borgholm 

Kommunstyrelsen 

Mark och exploatering  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämnden   
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§ 278   

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om en fråga får ställas och finner 

att den får ställas.  

Beslutsunderlag 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Henrik Yngvesson (M) - Finns det 

upphandling vad gäller fotvård på Äppelvägen och övriga boende i 

Mörbylånga kommun av Olof Nilsson (SD). Frågan överlämnad till Carl 

Dahlin (M), ordförande vård- och omsorgsutskottet, för besvarande. 

Carl Dahlins (M) svar den 26 november 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan anses vara besvarad.   

_____ 
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§ 279   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Fyra motioner har 

remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

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

Färjestaden. (Dnr 2018/001640-288) 

Motion av Per-Gunnar Olsson (SD) - Polisanmäl alla ensamkommande som 

kommit till Mörbylånga kommun och som har ljugit om sin ålder. 

(Dnr 2018/001644-130) 

Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför en manifestation i 

syftet att hedra nazismens offer. (Dnr 2018/001739-860) 

Motion av Günter Ruchatz (M) - Utreda en ny förvaltningsorganisation i 

Mörbylånga kommun. (Dnr 2018/001763-001)   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.  

_____ 
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§ 280 Dnr 2017/000965 512 

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - 
Flexibla körfält på Ölandsbron - Återremiss 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen tar upp förhandling med berörd 

myndighet angående att ha flexibla och flödesanpassade körfält på 

Ölandsbron, detta för att kunna minska köer och eventuella olyckstillfällen. I 

motionen nämns trycket på bron under turistsäsong och vid speciella 

tillfällen som exempelvis påsk, midsommar, tävlingar och skördefest.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 21 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 29 augusti 2017. 

Kommunfullmäktiges § 65 den 24 april 2018, återremiss. Tjänsteskrivelse, 

daterad den 11 oktober 2018.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 243/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att kommunen anser att dialogen 

med Trafikverket är god och att ta upp en förhandling med Trafikverket 

gällande Ölandsbron och flexibla och flödesanpassade körfält inte är 

aktuellt då beslut om en åtgärdsvalsstudie redan är fattat.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Margaretha Lööf-Johanson 
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§ 281 Dnr 2018/001204 346 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till 
differentierad vattentaxa 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun undersöker möjligheten till en 

differentierad vattentaxa, genom att arbeta fram ett förslag till olika 

debiteringar för olika vattenkonsumenter i kommunen. En för Mörbylånga 

kommuns skattebetalare och kanske flera olika alternativ för till exempel 

näringsidkare och sommarboende.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 september 2018.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 244/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med anledning av att det inte har stöd i Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com  
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§ 282 Dnr 2018/000703 005 

Revidering av informationssäkerhetspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande informationssäkerhetspolicy fastställdes av kommunfullmäktige i 

februari månad 2017 och har aktualitetsprövats under år 2018. En arbets-

grupp har därefter anpassat policydokumentet till den nya situation som nu 

råder med EU:s dataskyddsförordning GDPR samt Lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.  

Beslutsunderlag 

Informationssäkerhetspolicy, daterad den 4 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 oktober 2018.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 245/2018 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Informationssäkerhetspolicyn för Mörbylånga kommun antas.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ledningsgruppen 

It-avdelningen 

Ölands Räddningstjänst/Reinhold Sehlin 
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Bilden visar strukturen för kommunens informationssäkerhetspolicy. Policyn 

med bilagona InfoSäk A, F, KD och K, hänvisar i sin tur till dokument som i 

detalj styr kommunens arbete med utgångspunkt i dataskyddsförordningen 

och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning, här fortsättningsvis benämnd dataskyddslagen. Bilagorna utgör 

riktlinjer för detta policydokument. 

 

Vad är en informationssäkerhetspolicy? 

Informationssäkerhetspolicyn med sina bilagor är det övergripande 

dokument som anger mål och inriktning, samt styr verksamhetens arbete 

med informationssäkerhet.  

Informationssäkerhetspolicyn utgör verksamhetens gemensamma plattform 

för detta arbete.  

I detta policydokument används begreppet ”informationssystem” istället för 

”verksamhetsystem”. 

Vad är informationssäkerhet? 

Information kan förekomma i många former: den kan tryckas eller skrivas på 

papper, lagras elektroniskt, överföras med post eller med elektroniska 

hjälpmedel, visas på film eller yttras i en konversation. Informationen kan 

dock behöva ett godtagbart skydd oavsett vilken form den antar, eller hur 

den överförs eller lagras. 

Ett informationssäkerhetsarbete är således arbetet med att uppnå önskad nivå 

av riktig, tillgänglig, spårbar samt sekretesskyddad (konfidentiell) 

information. 

Informationssäkerhet är en integrerad del av en kommuns verksamhet. Alla 

som hanterar informationstillgångar har ett ansvar för att upprätthålla 

informationssäkerheten. Chefer på alla nivåer har dessutom ett ansvar i att 

aktivt verka för en positiv attityd till informationssäkerhetsarbetet. Alla 

verksamheter är skyldiga att systematiskt arbeta med informationssäkerhet. 
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Det ska vara en naturlig del i arbetet och ska ingå som en stående punkt vid 

arbetsplatsträffar och på chefsmöten. 

Alla incidenter som påverkar kommunens informationssäkerhet ska 

skyndsamt rapporteras. 

 Påverkar incidenten en programvara så att en funktion plötsligt slutar att 

fungera ska den rapporteras till systemförvaltaren. Blankett för 

incidentrapportering finns på kommunens intranät. 

 Påverkar incidenten hårdvaran (exempel dator, skrivare, nätverk) ska den 

rapporteras till IT-avdelningens helpdesk. 

 Gäller det en personuppgiftsincident ska den rapporteras till 

informationsägaren (närmast ansvarig chef). I dataskyddsförordningen 

definieras begreppet personuppgiftsincident som en säkerhetsincident 

som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av 

de personuppgifter som behandlas.  Obehörigt röjande av eller obehörig 

åtkomst till de behandlade personuppgifterna betraktas också som en 

personuppgiftsincident.. Blankett för incidentrapportering finns på 

kommunens intranät. 

Alla verksamheter inom kommunen omfattas av informationssäkerhets-

policyn, vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler 

som ger en lägre säkerhetsnivå. 

Den som använder kommunens informationstillgångar på ett sätt som strider 

mot denna policy och tillhörande riktlinjer kan bli föremål för arbetsrättsliga 

åtgärder. 

Vad omfattas 

Informationssäkerheten omfattar kommunens alla informationstillgångar. 

Exempel på informationstillgångar är: 

 Information som finns i datorer eller på servrar, 

 information som skickas med e-post, chatt eller liknande, 

 information som finns på mobila enheter till exempel telefoner och 

surfplattor, 

 information som finns lagrad på externt media ex USB-minne med mera. 

 information som visas på webbsidor eller via sociala medier, 

 information som överförs muntligt via ett samtal med telefon, direkt eller 

annat media, 

 information som finns i skriftlig form (se även gällande dokument-

hanteringsplaner). 

De centrala begreppen 

Begreppen konfidentialitet (sekretesskyddad), riktighet, tillgänglighet och 

spårbarhet är centrala i arbetet för att nå god informationssäkerhet. 

 Konfidentialitet - att obehöriga inte får ta del av uppgifterna.   

 Riktighet - att informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och fullständig.  

 Tillgänglighet - att informationen ska kunna nyttjas efter behov, i 

förväntad utsträckning samt av rätt person med rätt behörighet. 

 Spårbarhet - att aktiviteter som rör informationen kan spåras. 
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Mål för kommunens informationssäkerhetsarbete 

För att du ska få den information som du behöver, vid rätt tidpunkt och med 

korrekt innehåll, är de övergripande målen för informationssäkerhetsarbetet 

att vi ska: 

 Behandla information på ett tydligt, korrekt, säkert och relevant sätt. 

 Kunna leverera och hämta information vid rätt tidpunkt. 

 

I bilagorna InfoSäk A, F, KD och K, finns mer detaljerade anvisningar för 

hur vi ska arbeta för att uppnå målen. 

Kommunens övriga mål med informationssäkerhetsarbetet är att:  

 All personal har tillräcklig kunskap om gällande 

informationssäkerhetsregler (se även dokumentet InfoSäk A). 

 Alla tillgångar både i form av information samt teknisk utrustning har 

skydd i tillräcklig grad. 

 Det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur 

för extern och intern datakommunikation. 

 Hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för 

verksamheten analyseras regelbundet (se även dokumentet InfoSäk F). 

Roller och ansvar 

Personuppgiftsansvarig 

Kommunfullmäktige och de olika nämnderna är personuppgiftsansvariga, 

var och en i sin verksamhet. Den personuppgiftsansvarige har ansvar för att 

behandlingen av personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt i enlighet 

med dataskyddsförordningens krav. Det innebär bland annat att man ska 

vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att 

personuppgiftsbehandlingen sker på ett integritetsrättsligt säkert sätt. 

Personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträdet är den som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid 

utanför den egna organisationen. En anställd eller någon annan som 

behandlar personuppgifter under den personuppgiftsansvariges direkta 

ansvar är inte personuppgiftsbiträde. 

 

Dataskyddsombud 

Dataskyddsombudet informerar och ger råd, övervakar behandlingen av 

personuppgifter samt påpekar vid behov fel och brister till den som är 

personuppgiftsansvarig. 

 

Dataskyddssamordnare 

Dataskyddssamordnaren är den person i kommunen som har det 

samordnande ansvaret för integritetsskyddsfrågor inom gällande 

dataskyddslagstiftning och den som bistår dataskyddsombudet i frågor som 

rör personuppgiftshantering. 
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Risk- och informationssäkerhetschef 

Rådgivande funktion med placering på Ölands räddningstjänst i Ölands 

kommunalförbund.  Funktionen ger stöd till Ölandskommunerna i arbetet 

med bland annat informationssäkerhet. 

  

Förvaltningschef 

Ansvarar för att informationssäkerhetsarbetet bedrivs i linje med den av 

kommunfullmäktige fastställda informationssäkerhetspolicyn. 

Förvaltningschefen ansvarar för att systemägare utses för respektive 

informationssystem. Så länge annan systemägare inte är utsedd är 

förvaltningschefen systemägare. 

 

Systemägare 

Har det ekonomiska ansvaret och är ansvarig för säkerheten i sitt system i 

alla frågor som rör informationssäkerhet och ansvarar också för att 

behandlingen är laglig. 

 

Systemförvaltare 

Den som aktivt förvaltar IT-systemet på systemägarens uppdrag. 

Systemförvaltaren biträder systemägaren i alla frågor som rör 

informationssäkerhet. 

 

Informationsägare 

Närmast ansvarig chef som äger informationen och ansvarar för att den är 

riktig och tillförlitlig samt för det sätt informationen sprids. 

Informationsägaren ansvarar för att informationssäkerheten hålls på en hög 

nivå. 

 

IT-chef 

Leder IT-avdelningens arbete med driftsäkerhet och även att denna 

överensstämmer med systemägarens anvisningar. IT-chefen bygger upp 

nödvändiga nätverk och svarar för att IT-avdelningen har en uppdaterad 

förteckning över kommunen samtliga IT-system. 

 

Användare 

Den som använder kommunens informationssystem i det dagliga arbetet. 

Revidering och uppföljning 

Uppföljning är en viktig del av informationssäkerhetsarbetet och ansvaret att 

så sker ligger på systemägaren och informationsägaren (närmast ansvarig 

chef). Uppföljningen ska bevaka: 

 Att beslutade åtgärder är genomförda. 

 Att mål är uppfyllda. 

 Att riktlinjer följs. 

Uppföljningen ska årligen rapporteras in till kommundirektören som 

sammanställer en rapport till nämnderna. Rapporten som ska vara 
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färdigställd vid halvårskiftet och avse föregående kalenderår ska också 

lämnas till dataskyddssamordnaren för kännedom. 

Policy och riktlinjer 

Kommundirektören ansvarar för att denna policy med bilagor löpande följas 

upp och revideras vid behov. Bilagorna InfoSäk A, F, KD samt K, fastställs 

av kommunstyrelsen att gälla för samtliga nämnder. 

Särskilda rutiner 

Vissa områden inom ämnet informationssäkerhet är av särskild betydelse för 

organisationens verksamhet. 

Av informationssäkerhetsinstruktionerna nedan ska områden och de 

särskilda riktlinjer, regler och rutiner som gäller för dessa, framgå enligt 

följande: 

InfoSäk A (Användare) 

Vänder sig till användarna. Tar bland annat upp områdena behörighet, 

inloggning och lösenord, utrustning, upplåtelse av arbetsplats, programvaror, 

hantering av information, utskrifter, e-post, virus, distansarbete, IT-

incidenthantering och användning av Internet. 

InfoSäk F (Förvaltning) 

Roller och ansvar. Tar bland annat upp områdena behörighetsadministration, 

behörighetskontroll, loggning och spårbarhet, risk- och sårbarhetsanalys, 

införande, driftgodkännande, avveckling av informationssystem. 

InfoSäk KD (Kontinuitet och Drift) 

Informationssäkerhetsinstruktion Kontinuitet och drift gäller för kommunens 

IT-organisation (IT-avdelningen). Tar bland annat upp områdena helpdesk, 

säkerhet, krav på nätverk, system- och driftdokumentationer, förvaring. 

InfoSäk K (Klassificering) 

Tar upp klassificering och sekretess. 
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§ 283 Dnr 2018/000390 161 

Krisledningsplan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till krisledningsplan har utarbetats av den gemensamma risk- och 

informationssäkerhetsfunktionen inom Ölands kommunalförbund samt 

därefter anpassats något av förvaltningen inför ett politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Krisledningsplan för Mörbylånga kommun, daterad den 3 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 oktober 2018.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 246/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Rosenlund (SD) yrkar tillägg av ny mening två under rubriken 

Krisledning - anpassning av ordinarie ledning, sidan 6 tredje stycket 

"...inträffade situationen. Kommunstyrelse och fullmäktige ska vid ordinarie 

sammankomst hållas informerad av händelseutvecklingen och om planerade 

åtgärder. För att minska risken...". 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Eric 

Rosenslunds tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår 

tilläggsyrkandet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Krisledningsplanen för Mörbylånga kommun antas. 

Reservation 

Eric Rosenlund (SD), Olof Nilsson (SD), Jessica Hellman (SD), Curt Ekvall 

(SD) och Per-Gunnar Olsson (SD) reserverar sig emot att vårt tilläggs-

yrkande avslogs. Texten var enligt Kommunallagen.   

_____ 
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Expedieras till: 

Ledningsgruppen 

Ölands Räddningstjänst/Reinhold Sehlin    

 

 

 



 

 
 

 
 
Dokumentansvarig 
Jonas Jansson, 0485-471 25 
jonas.jansson@morbylanga.se 

POLICY 
Sida 

1(11) 

Datum 

2018-12-04 
Dnr 

2018/000390-161  

Beslutande 

Kommunfullmäktige § 283 
2018-11-27 

Beteckning 

 

Handbok 

 
Giltighetstid 

2019-01-01 – 2022-12-31 
Aktualitetsprövning/revidering senast 

2021 

Dokumentkategori 

 

  

Dokumentkoppling 

Handbok för kris och säkerhet 
  

Krisledningsplan för Mörbylånga 
kommun 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2018-10-03 

Dnr 

2018/000390-161  
Sida 

2(11) 

 

 

Inledning 

En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att 

förutse. Grunden för Mörbylånga kommuns krisledning består därför i 

flexibilitet och proaktivitet. 

Mörbylånga kommun ska varje mandatperiod göra en analys av vilka 

extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser 

kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska värderas och 

sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunen ska utifrån risk- 

och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod, fastställa en plan för 

hantering av extraordinära händelser. Vidare ska Mörbylånga kommun ha 

beredskap att hantera olika typer av kriser som kan drabba kommunens 

verksamhet. Kommunen har även det yttersta ansvaret för de människor som 

vistas i kommunen. Detta dokument beskriver hur Mörbylånga kommun på 

en central nivå organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar 

vid en kris eller vid hot om kris inklusive extraordinära händelser och höjd 

beredskap. 

Dokumentets disposition 

Detta dokument berör inledningsvis krisledningsplanens syfte, mål samt 

lagstiftning. I avsnitt två beskrivs Mörbylånga kommuns krishantering i 

allmänhet. Avsnittet berör kommunens krishantering i stort och förtydligar 

bland annat roll och ansvarsförhållanden mellan den centrala krisledningen 

och förvaltningar. Det tredje avsnittet beskriver den centrala krisledningen 

och dess organisation. 

Syfte 

Syftet med kommunens centrala krisledningsplan är att klargöra kommunens 

organisation, uppgifter och ansvarsförhållanden vid ett krisläge. Dokumentet 

är kommungemensamt och reglerar den kommunövergripande 

krishanteringen. Med krishantering menas den operativa insats som utförs i 

huvudsak under en kris och är en del av kommunens krisberedskap. 

Mål 

Vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse i kommunen samt om 

regeringen fattat beslut om höjd beredskap gäller följande: 

Kommunens krisledningsorganisation ska ha förmågan att utifrån rådande 

risker och hot kunna utöva ledning och samordning i kommunen med 

uthållighet över tiden. 

Kommunen ska vara organisatoriskt och personellt så förberedd att skadorna 

på människor, djur, miljö, egendom och samhälle minimeras. 

Kommunens verksamhet ska bedrivas i så normala former som möjligt och 

med särskild hänsyn till människor med behov av stöd. 

Kommunen ska skapa förutsättningar för effektiv och säker ledning för att 

värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning och säkerställa viktiga 

samhällsfunktioner. 

Krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska ha förmåga till samordning 

och beslut inom tre timmar från första larmning. 
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Kommunen ska vid behov kunna starta en krisledning inom tre timmar från 

första larmning. 

Kommunens kommunikationsarbete ska tillgodose det externa och interna 

informationsbehov som händelsen orsakar. Kommunikationsinsatserna ska 

vara målgruppsanpassade, snabba, korrekta och ge fullständig information. 

Kommunens planering ska omfatta förberedelser för att klara uthållighet 

under en längre tid. 

Vid varje aktivering av krisledningen ska ett eller flera mål formuleras som 

tydligt beskriver vad den tillfälliga krisledningsorganisationen ska 

åstadkomma. 

Lagstiftning 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-

ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), syftar till att kommuner 

och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga 

att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också 

uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

Kommunen ska enligt LEH fastställa en övergripande krisledningsplan som 

beskriver hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. 

Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som 

förtydligar kommunens skyldigheter enligt LEH, ska krisledningsplanen 

beskriva: 

 Hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse. 

 Hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, 

samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär 

händelse. 

 Vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och 

samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse. 

Enligt LEH ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd för att 

fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Vid höjd 

beredskap tillkommer att kommunstyrelsen har ledningsansvar för den del av 

det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Beslut om höjd beredskap 

meddelas av regeringen. 

Kommunen har enligt LEH ett geografiskt områdesansvar. I normalläge och 

fredstid ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar 

och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Under en 

händelse ska kommunen verka för att samordna de krishanteringsåtgärder 

som olika aktörer vidtar. Kommunen ska även vid en händelse verka för att 

informationen till allmänheten samordnas. 

Definitioner 

Extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av kommun eller landsting. 
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Med samhällsstörningar avses de företeelser och händelser som hotar och 

ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. 

Med samhällsviktig verksamhet avses ur ett krisberedskapsperspektiv, en 

verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor: 

 Ett bortfall eller en störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans 

med motsvarande händelser i andra verksamheter leda till att en allvarlig 

kris inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 

inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir 

så små som möjligt. 

Med inriktning och samordning avses enligt MSB: 

 Inriktning är en orientering av tillgängliga resurser mot formulerade 

mål. Varje aktör har alltid en egen inriktning. När flera aktörer fungerar 

tillsammans finns det också en aktörsgemensam inriktning. 

 Samordning är anpassning till aktiviteter och delmål så att tillgängliga 

resurser kommer till största möjliga nytta. Samordning handlar om att 

aktörer inte ska vara i vägen för varandra och kunna hjälpa varandra där 

det är möjligt. 

Vad är en kris? 

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av 

samhället samt hotar grundläggande värden och funktioner. En kris är ett 

tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och med en normal 

organisation. En kris är en oväntad händelse utöver det vanliga och för att 

lösa krisen krävs i vissa fall samordnade åtgärder från flera aktörer. En kris 

som föranleder att den centrala krisledningen aktiveras innebär förutom 

ovanstående även att: 

 Det som inträffat eller hotar att inträffa är en kommunövergripande 

angelägenhet som berör flera av kommunens verksamheter, bolag och 

kommunalförbund eller har betydelse för organisationens funktionalitet 

eller anseende i stort. 

 Det som inträffat eller hotar att inträffa är så pass omfattande att den 

berörda verksamheten behöver stöd för en effektiv hantering av krisen. 

Krishantering i Mörbylånga kommun 

Ansvaret flyttar inte vid en kris. Den som har ansvaret under normala 

förhållanden har också ansvaret om en kris inträffar. I enlighet med 

grundprinciperna för svensk krishantering ska en kris så långt det är möjligt 

hanteras av den som drabbats. 

 Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet 

under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under 

krissituationer. Ansvaret inkluderar också skyldigheten att vidta de 

åtgärder som krävs för att skapa stabilitet och krishanteringsförmåga 

samt att samverka med andra aktörer. 

 Likhetsprincipen innebär att målsättningen under en krissituation är att 

krisorganisationen ska likna den ordinarie verksamheten i så stor 
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utsträckning som det är möjligt och genomsyras av en vilja att komma 

tillbaka till ordinarie verksamhet så snabbt detta går att genomföra. 

 Närhetsprincipen utgår från närheten till det inträffade, både geografiskt 

och organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den inträffat av de som 

är närmast berörda och ansvariga. 

Mörbylånga kommuns krisledningsplan utgår från ordinarie organisations-

struktur och beslutsvägar. Syftet med detta är att säkerställa kompetens och 

underlätta omställningen från ordinarie verksamhet till krishantering. 

Ansvar vid en kris 

I enlighet med ansvars-, likhets- och närhetsprinciperna ska en kris i 

kommunen hanteras av den verksamhet som drabbats i så stor utsträckning 

som detta är möjligt. Varje verksamhet ska analysera risker och sårbarheter 

samt dokumentera och rapportera in detta till kommunens riskhanterings-

grupp. Vidare ska verksamheterna upprätta handlingsplaner för att motverka 

sådana risker och sårbarheter samt vid behov skapa samordning av 

aktiviteter och mellan aktörer. 

Den centrala krisledningen aktiveras i de fall den drabbade verksamhetens 

resurser inte räcker till för att hantera händelsen eller i situationer där 

samordning krävs mellan flera verksamhets- eller organisationsdelar. 

Den centrala krisledningen aktiveras i första han av tjänsteman i beredskap 

(TiB). För Mörbylånga kommuns del är det räddningschef i beredskap 

(RCB), på Räddningstjänstens station i Färjestaden som också har rollen som 

TiB, (RCB-TiB). Aktivering av den centrala krisledningen kan också ske via 

SOS Alarm. I en sådan situation ska RCB-TiB alltid informeras av kommun-

direktören eller dennes ersättare. 

Observera att krisledningsnämndens ordförande alltid ska informeras av 

kommundirektören eller dennes ersättare om kommunen aktiverar sin 

krisorganisation. 

Ansvar vid en extraordinär händelse 

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden ta över besluts-

mandatet från övriga nämnder för att påskynda den politiska hanteringen av 

händelsen. Krisledningsnämnden har tre ledamöter och tre ersättare. 

Kommunfullmäktige utser bland krisledningsnämnden. Kommunstyrelsens 

presidium har också motsvarande roller som ordförande samt förste och 

andre vice ordförande i krisledningsnämnden. 

Krisledning – anpassning av ordinarie ledning 

Kommunens krisledningsarbete baseras på den nationella stabsmetodiken 

och MSB:s principer för ledning och samverkan. Krishanteringen och dess 

organisation måste också präglas av stor flexibilitet. 

Krisledningen ska kunna påbörjas inom tre timmar med tydligt ansvar och en 

kunskapsnivå anpassad till händelsens art. Det ska inledningsvis också 

planeras för en utdragen hantering eller process. 

Kommunens ansvar är alltid att fullfölja den ordinarie verksamheten så långt 

detta är möjligt i förhållande till den inträffade situationen. För att minska 

risken och konsekvenserna av en händelse, trygga hälsan och den personliga 
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säkerheten för människor samt hindra eller begränsa skador på egendom och 

miljö, krävs förståelse och bred kompetens inom krisberedskap i de olika 

verksamhetsdelarna. 

Krisledningsarbetet ska också präglas av att berörda aktörer tidigt tar initiativ 

till samverkan vid en inträffad händelse. En kris innebär en sådan påfrestning 

att den ordinarie ledningsorganisationen behöver anpassas och förstärkas för 

att öka sin förmåga att hantera krisen och därför aktiveras en särskild kris-

ledning. 

Behovet och omfattningen av krisledningen kan variera beroende på den 

specifika händelsens karaktär. Följande indikatorer är exempel på när 

kommunen bör aktivera krisledning: 

 Ordinarie arbetsmetoder och resurser räcker inte för att hantera 

situationen. 

 Flera verksamhetsområden är berörda. 

 Samordning krävs. 

 Det finns ett stort behov av kriskommunikation. 

 Det finns behov av att samverka med andra organisationer. 

Den centrala krisledningsorganisationen 

Den centrala krisledningen aktiveras vid kris eller hot om kris i de fall en 

nämnd, en verksamhet, ett bolag eller ett förbund behöver stöd i form av 

samordning och ledning från central nivå. Krisledningen ska hantera kriser i 

tre olika krislägen, störning, allvarlig händelse och extraordinär händelse. 

Det är kommundirektören eller dennes ställföreträdare som i samråd med 

den som har larmat, beslutar om vilket krisläge som ska aktiveras. 

Störning innebär en inträffad händelse där den drabbade verksamheten kan 

hantera situationen med stöd av delar av krisledningen och andra experter. 

Allvarlig händelse är en sådan händelse som för att kunna hanteras kräver 

stöd från andra delar av den kommunala organisationen och hela den 

centrala krisledningen som bland annat ska prioritera resurser. Det kan också 

vara aktuellt med stöd från andra kommuner, länsstyrelsen eller andra 

samhällsaktörer. 

Extraordinär händelse är en händelse som förutsätter stöd från många av 

kommunens verksamheter samt offentliga, privata och frivilliga aktörer på 

regional eller nationell nivå. En extraordinär händelse kan kräva att 

krisledningsnämnden måste träda in och fatta övergripande beslut. 
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Krisledningsorganisationens uppbyggnad 

 

KRISLEDNINGSNÄMND 

Ordförande för krisledningsnämnden 

KOMMUNENS LEDNINGSGRUPP 

Sammankallande för ledningsgruppen 

LEDNINGSSTÖDET 

Chefen för ledningsstödet 

Det är krisledningsnämndens ordförande som bedömer när en extraordinär 

händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden fattar beslut 

på initiativ av räddningstjänsten, SOS Alarm, annan myndighet eller 

kommundirektören alternativt dennes ersättare. Krisledningsnämndens 

mandat och skyldigheter framgår både i LEH men också i 

krisledningsnämndens reglemente. 

Kommunens ordinarie ledningsgrupp leder krisarbetet. Ledningsgruppen är 

kommundirektörens strategiska resurs för ledning och styrning av 

kommunens verksamhet.  

Kommunens ledningsgrupp, vid behov utökad med annan egen personal 

samt VD för Mörbylånga Bostads AB (MBAB), kallas in vid en samhälls-

störning eller extraordinär händelse. Uppgiften som ledningsgruppen får vid 

en sådan störning eller händelse utgår alltid från ordinarie uppdrag och 

arbete. I det fall krisledningsnämnden är verksam fattar den inriktningsbeslut 

som ledningsgruppen har att effektuera. 

För att förstärka kommunens ledningsgrupp vid en samhällsstörning eller 

extraordinär händelse finns det ett ledningsstöd. Ledningsstödets arbete 

inriktas av ledningsgruppen. 

Ledningsstödets övergripande uppdrag är att stödja krisledningsnämnd och 

ledningsgrupp vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. 

Ledningsstödet leds av en chef som samordnar arbetet som omfattar följande 

funktioner: 

 Lägesbild & Analys. 

 Kommunikation. 

 Administration & Service. 

 Ekonomi. 

Ledningsstödet har följande konkreta uppgifter: 

 Stödja politiker och chefer. 

 Omvärldsbevakning och analys. 

 Skapa och upprätthålla en aktuell bild av läget och bedöma utvecklingen 

på sikt. 
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 Ta fram underlag för beslut i kommunens ledningsgrupp och 

krisledningsnämnd. 

 Verkställa beslut utifrån direktiv från kommunens ledningsgrupp och 

krisledningsnämnd. 

 Samverka med andra organisationer. 

 Vid behov delge fattade beslut inom kommunen samt följa upp dessa. 

 Kommunikation internt inom kommunen och externt med andra aktörer. 

 Kriskommunikation. 

 Sammanställa och distribuera intern och extern information. 

 Dokumentera beslut och händelser. 

 Inventera resursbehov och säkerställa uthållighet. 

 Ansvara för mat, dryck, lokaler, logistik, ekonomi, IT och 

telekommunikation. 

De fysiska personer som ska ingå i ledningsstödets fyra funktioner kan 

variera något beroende på krisens art. 

Om funktionen Lägesbild & Analys 

Funktionen ansvarar för att skapa lägesbild och beslutsunderlag – analys och 

bearbetning, bidra till kommunikationsarbetet, förbereda och genomföra 

föredragningar, delge och följa upp beslut, dokumentera eget arbete, 

genomföra och representera vid samverkansmöten, göra prognoser, planera 

för åtgärder på längre sikt, planera för alternativ händelseutveckling, så 

kallad omfallsplanering. 

Om funktionen Kommunikation 

Ansvarar för extern och intern kommunikation kopplat till samhälls-

störningen eller den extraordinära händelsen. Arbetet omfattar om-

världsbevakning i traditionella och sociala medier för att kunna beskriva 

bilden av händelsen eller störningen. 

Funktionen tar fram underlag för vad som ska kommuniceras till olika 

behovsgrupper om samhällsstörningen eller den extraordinära händelsen. 

Funktionen samverkar med lokala och regionala aktörer avseende 

informationssamordning och svarar för den interna samordningen av 

information. Ständigt hålla information i olika kanaler, externt och internt 

aktuell och vid behov aktivera kommunens servicecenter. 

Om funktionen Administration & Service 

Stödjer krisledningsnämnd och kommunens ledningsgrupp med dokumen-

tation efter behov samt utgör kanslifunktion åt chefen för ledningsstödet. 

Funktionen ger teknikstöd framförallt genom att stödja krisledningsnämnd, 

ledningsgrupp och ledningsstödet i övrigt med IT-support och tele-

kommunikationer. Funktionen för loggbok över det egna arbetet. Funktionen 

stödjer ledningsstödet med personalförsörjning samt ger stöd till annan 

kommunal verksamhet med arbetstidsfrågor och arbetsmiljöfrågor som är 

kopplade till hanteringen av händelsen eller störningen. 
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Om funktionen Ekonomi 

Funktionens arbetsuppgifter består av att: 

 Säkerställa att ett särskilt konto finns upprättat. 

 Förmedla behovet av en särredovisning av kostnaderna till berörda parter 

inom kommunens verksamheter. 

Det är mycket viktigt att samtliga kostnader som uppstår i samband med 

krisledningsarbetet redovisas på ett särskilt konto. Det ökar möjligheterna att 

i efterhand direkt kunna se vad beslut och åtgärder har kostat och underlättar 

arbetet med att söka statsbidrag efter att krisen är över. 

I krisorganisationen ingår även POSOM 

Med POSOM menas psykologiskt och socialt omhändertagande av oskadade 

och deras anhöriga vid en olycka/kris. 

POSOM-gruppen kan aktiveras av kommundirektören eller dennes ersättare, 

ordföranden för krisledningsnämnden, verksamhetsområdeschef eller chef 

för beredskapen inom vård- och omsorgsverksamheten, inre och yttre befäl i 

Polisområde Kalmar, RCB-TiB vid Räddningstjänsten Öland och av SOS 

Alarm. 

Krisledningsplats  

Om inget annat anges så samlas kommunens ledningsgrupp i stora 

sammanträdesrummet i kommunhuset på Trollhättevägen 4 i Mörbylånga 

tätort. Ledningsstödet samlas om inget annat anges i sammanträdesrummen 

Kassan och Fåken, också belägna i kommunhuset. Krisledningsplatsen är 

utrustad med reservkraft för elförsörjning, alternativ kommunikation i form 

av RAKEL(Radiokommunikation för Effektiv Ledning), samt har ett 

begränsat skalskydd. 

Kommundirektören eller dennes ersättare, bedömer med utgångspunkt i 

händelsens art om det finns behov av att flytta krisledningsarbetet till den 

alternativa krisledningsplatsen som är räddningstjänstens lokaler på 

Storgatan 89 i Färjestaden. Lokalen är utrustad med reservkraft för 

elförsörjning, alternativ kommunikation via RAKEL samt har ett väl 

fungerande skalskydd. 

Avslut 

Vid en extraordinär händelse fattar krisledningsnämnden beslut om när 

nämndens verksamhet ska upphöra. Observera att detta endast avser 

krisledningsnämndens arbete då krisen fortfarande kan kräva en aktiv kris-

organisation. 

Kommundirektören eller dennes ersättare fattar tillsammans med chefen för 

ledningsstödet ett gemensamt beslut om när och hur krisorganisationen ska 

avvecklas och hur återgången till normal organisation sker. Detta kan med 

fördel genomföras successivt. 

När ett sådant beslut om återgång till normal organisation har fattats ska 

följande beaktas: 

 Att avvecklingen sker successivt. 
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 Att uppföljning av händelsen samt fortsatt stöd till de som drabbats sker 

inom ordinarie organisation. 

 Att personalens eventuella behov av ledigheter, information och 

avlastande samtal ses över och följs upp. 

 Att händelsens dokumentation avslutas och hålls ordnad för att underlätta 

uppföljning. 

 Att krishanteringsinsatsen utvärderas. 

Utvärdering och kunskapsåterföring 

Efter varje insats där den centrala krisledningen varit aktiv ska en ut-

värdering göras. Ansvaret för utvärderingen vilar på kommunens risk-

hanteringsgrupp. Resultat och lärdomar från utvärderingen ska sedan 

användas i krisorganisationen. 

Höjd beredskap 

Enligt Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap kan regeringen 

besluta om skärpt beredskap eller högsta beredskap. 

Under högsta beredskap ingår all samhällsverksamhet i begreppet 

totalförsvar. I ett sådant läge har kommunen samma skyldigheter som vid 

extraordinära händelser i fredstid, dock med den skillnaden att 

kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvar som 

kommunen ska bedriva. 

Kommunen ska under höjd beredskap, eller när Ransoneringslagen 

(1978:268), i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i 

särskilda fall beslutar om: 

 Vidta de åtgärder som behövs för försörjningen av nödvändiga varor. 

 Medverka vid allmän prisreglering och ransonering. 

 I övrigt medverka vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för 

landets försörjning. 
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Bilagor till krisledningsplanen 

Samtliga bilagor till krisledningsplanen samlas i en särskild handbok för kris 

och säkerhet (jämför med ekonomi- respektive personalhandbok) 

Bilaga 1   Värden regering och riksdag vill skydda. 

Bilaga 2   Kommundirektörens checklista vid larmning. 

Bilaga 3 Om kommunens ledningsgrupp. 

Bilaga 4 Agenda ledningsgruppens möten. 

Bilaga 5 Protokollmall ledningsgruppens möten 

Bilaga 6 Om ledningsstödet. 

Bilaga 7 Chefen för ledningsstödet. 

Bilaga 8 Protokollmall ledningsstödets möten. 

Bilaga 9 Åtgärder vid avlösning ledningsstödet. 

Bilaga 10 Ekonomifunktionen ledningsstödet.   

Bilaga 11 Administration & Service ledningsstödet. 

Bilaga 12 Lägesbild & Analys ledningsstödet. 

Bilaga 13 Kommunikation ledningsstödet. 

Bilaga14 Krisinformationsplan. 

Bilaga 15 Mall ledningsstödet för Tankestöd antaganden konsekvenser 

framåt. 

Bilaga 16 Mall ledningsstödet Fördjupat underlag resurser. 

Bilaga 17 Mall ledningsstödet Gemensamt prioriterade åtgärder. 

Bilaga18 Mall loggbok. 

Bilaga19 Mall kommunens egen lägesbild. 

Bilaga 20 Arbeta efter helhetssynen. 

Bilaga 21 POSOM. 

Bilaga 22 Larmrutiner. 

Bilaga 23 Lokaler för krisledningsorganisationen. 

Bilaga 24 Krisledningsnämnden. 

Bilaga 25 Reglemente för krisledningsnämnden. 
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§ 284 Dnr 2018/001413 106 

Avslut av Regionförbundet i Kalmar län 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län har beslutat att göra en hem-

ställan till sina huvudmän om att godkänna en avveckling av förbundet så att 

det kan träda i likvidation den 1 januari 2019. Den nya Region Kalmar län 

tar då samtidigt över det regionala utvecklingsuppdraget.   

Beslutsunderlag 

Regionförbundet i Kalmar län, skrivelse gällande avslut av Regionförbundet, 

daterad den 26 september 2018. 

Förslag till ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. 

Förslag till nytt reglemente för Regionförbundet i Kalmar län. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 oktober 2018.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 247/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet  

Henrik Yngvesson (M) yrkar tillägg av två beslutspunkter: 

 Bifalla hemställan från styrelsen för Regionförbundet genom att besluta 

om att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 

likvidation den 1 januari 2019.  

 Utse en ledamot och en ersättare till regionförbundets styrelse som ska 

hantera årsredovisning för 2018 samt likvidation av Regionförbundet i 

Kalmar län.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår 

Henrik Yngvessons tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

bifaller tilläggsyrkandet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta följande förändringar i förbundsordningen 
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 Regionförbundet i Kalmar län ska från den 1 januari 2019 inte 

bedriva någon verksamhet. Region Kalmar län har det regionala 

utvecklings-uppdraget.  

 Antalet ledamöter i styrelsen ska från 1 januari 2019 ändras från 33 

till 13, motsvarande en ledamot från varje medlem. Varje ledamot 

ska ha en ersättare. 

 Ingen nämnd för primärkommunala frågor ska utses. 

 Samtliga revisorer ska utses av Region Kalmar län. 

 Kungörelser och justerade protokoll anslås på region Kalmar läns 

offentliga anslagstavla. 

 Då förbundet inte ska bedriva någon verksamhet ska inte någon 

budget upprättas. 

 Förbundets tillfälliga styrelse för år 2019 ska ges rätten att 

bemyndiga en person att hantera de uppgifter som styrelsen i 

egenskap av likvidator har att utföra. 

2. Anta följande förändringar i reglementet 

 Ärendeberedning för styrelsen ska göras av ordförande och vice 

ordförande. 

 Kontrasignering av regiondirektör eller sekreterare är inte nödvändig.     

3. Bifalla hemställan från styrelsen för Regionförbundet genom att besluta 

om att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed träda i 

likvidation den 1 januari 2019.  

4. Utse en ledamot och en ersättare till regionförbundets styrelse som ska 

hantera årsredovisning för 2018 samt likvidation av Regionförbundet i 

Kalmar län.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, 391 27 Kalmar 
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§ 285 Dnr 2018/000579 730 

Utredning av fristående utförare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i 

kommunen. För närvarande finns tillräckligt med platser men med ett 

ökande behov behövs fler platser i framtiden. För att inte hamna i tidsnöd när 

behovet ökar behöver kommunen ha god framförhållning när det gäller att 

planera för utbyggnad av särskild boenden. Därför behöver kommunen redan 

nu utreda vilket sätt som bäst kan lösa kommande behov.  

Beslutsunderlag 

Utredning daterad den 10 oktober 2018.  

Kommunstyrelsens § 173 den 4 september 2018. 

Kommunfullmäktiges § 153 den 25 september 2018, återremiss. 

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 18 oktober 2018. 

Kommunstyrelsens § 248/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

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

Eric Dicksson (KD), yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag till 

beslut.  

Matilda Wärenfalk (S), med instämmande av Gunilla Karlsson (C) och Ella-

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Carl Dahlins 

med flera yrkande att bifalla vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Carl Dahlins med flera yrkande.  

Omröstningsresultat 

24 ja-röster och 20 nej-röster.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet överlämnas till den kommande socialnämnden för beredning.  
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Reservation 

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

Mikael Sundén (M), Günter Ruchatz (M), Agneta Stjärnlöf (M), Pär 

Palmgren (M), Hans-Ove Görtz (M), Kent Ingvarsson (M), Liv Stjärnlöf 

(M), Thomas Danielsson (M), Eric Dicksson (KD), Nina Åkesson-Nylander 

(KD), Ulf Älgehed (MP), Olof Nilsson (SD), Jessica Hellman (SD), Curt 

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

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Socialnämnden  

Mjuka sektorn - vård och omsorg   
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Votering nr 

1 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S) X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S) Veronika Hildingsson (S) X   

Elisabeth Fransén (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) Annika Henell (C) X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C) Annika Olsson (C) X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (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 (M) Mikael Sundén (M)  X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M) Hans-Ove Görtz (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  

Ulf Älgehed (MP)   X  

Olof Nilsson (SD)   X  

Jessica Hellman (SD)   X  

Curt Ekvall (SD)   X  

Claus Zaar (SD) Monika Johansson (SD)  X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Per-Gunnar Olsson (SD)   X  

     

     

  24 20  

 



 

m:\protokoll\kommunfullmäktige\2018\181127\upprop 181127.docx 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

UPPROPSLISTA 
Sida 

1(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-27 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Ledamöter Ersättare Närvaro 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S) X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Per-Olof Johansson (S)  X 

Henriette Koblanck (S)  X 

Jerker Nilsson (S) Veronika Hildingsson (S) X 

Elisabeth Fransén (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) § 220 – del av § 274 Annika Henell (C) del av § 274 - § 285 X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Monika Löfvin-Rosen (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Lena Petersén (C)  X 

Hans Sabelström (C) Annika Olsson (C) X 

Johan Sigvardsson (C)  X 

Gunilla Karlsson (C)  X 

Per-Olov Johansson (C)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anders Wassbäck (V)   X 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Carl Dahlin (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Elisabeth Schröder (M) Mikael Sundén (M) X 

Günter Ruchatz (M)  X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Pär Palmgren (M)  X 

Ingela Fredriksson (M) Hans-Ove Görtz (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 

Ulf Älgehed (MP)  X 

Olof Nilsson (SD)  X 

Jessica Hellman (SD)  X 

Curt Ekvall (SD)  X 

Claus Zaar (SD) Monika Johansson (SD) § 220 - § 274 X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Per-Gunnar Olsson (SD)  X 
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Ersättare Närvaro 

Bength Andersson (S) (X) 

Veronika Hildingsson (S) (X) 

Stig Salebäck (S) X 

Annika Willaume (S) X 

Morgan Nyberg (S) -- 

Eva-Lena Karlsson (S) -- 

Kurt Arvidsson (S) X 

  
Annika Olsson (C) (X) 

Marcus Persson (C) -- 

Annika Henell (C) del av § 274 - § 285 (X) 

Emmy Ahlstedt (C) § 223 – § 285  X 

Gerd Åstrand (C) § 220 - § 274 X 

  
Agneta Sandvik (V) -- 

Pontus Björk (V)  -- 

  
Mikael Sundén (M) (X) 

Hans-Ove Görtz (M) (X) 

Ulrik Brandén (M) X 

Joakim Sohlberg (M) -- 

Simon Sjöstedt (M) -- 

Britta Palmgren (M) X 

  
Berne Klysing (L) (X) 

May-Britt Landin (L) -- 

  
Jeanette Lindh (KD) X 

Bo Sjölin (KD) X 

  
Eva Traore Dahlberg (MP) -- 

Monica Orthagen (MP) -- 

  
Monika Johansson (SD) § 220 – § 274 (X) 

Mikael Johansson (SD) -- 
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Ersättare Närvaro 

Kenneth Nilsson (SD) -- 
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