
 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(34) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
 

 

 

 
 

Plats och tid Skansenskolans Aula, klockan 13.00—16.05 

Beslutande Se närvarolista  

Övriga närvarande Ann Willsund, kommundirektör 

Ann-Charlott Karlsson, sekreterare 

Carina Björk, administratör 

Joachim Håkansson, förbundsdirektör § 89 

Carina Cerafiani, ekonomichef § 89 

Carina Adolfsson Elgestam (S), 

bolagsordförande § 90 

Anna Sandwall, förslagsställare § 93 

 

Justerare Margaretha Lööf-Johanson och Eric Rosenlund 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga onsdagen den 5 juni 2019, klockan 11.30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 86-111 
 Ann-Charlott Karlsson  

 Ordförande 

  

 Kjell Magnusson  

 Justerare 

  

 Margaretha Lööf-Johanson                         Eric Rosenlund  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

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

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-05-27 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-10 Datum då anslaget tas ned 2019-07-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Ann-Charlott Karlsson  
 

 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(34) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-05-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Kjell Magnusson (C), Ordförande 

Margaretha Lööf-Johanson (S) 

Kent Ingvarsson (M) 

Matilda Wärenfalk (S) 

Mattias Nilsson (S) 

Per-Olof Johansson (S) 

Henriette Koblanck (S) 

Jerker Nilsson (S) 

Elisabeth Fransén (S) 

Fredrik Jämtin (S) 

Kristina Sjöström (S) 

Javid Shirzad (S) 

Ella-Britt Andersson (S) 

Bength Andersson (S) 

Seita Riikonen (S) 

Johan Ålund (C) 

Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Monika Löfvin Rosén (C), §§ 86-90 

Annika Olsson (C), §§ 91-111 

Lena Petersén (C) 

Hans Sabelström (C) 

Johan Sigvardsson (C) 

Gunilla Karlsson (C) 

Per-Olov Johansson (C) 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Anders Wassbäck (V) 

Henrik Yngvesson (M) 

Carl Dahlin (M) 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Mikael Sundén (M) 

Hans-Ove Görtz (M) 

Agneta Stjärnlöv (M) 

Pär Palmgren (M) 

Ingela Fredriksson (M) 

Liv Stjärnlöv (M) 

Thomas Danielsson (M) 

Sebastian Hallén (L) 

Eric Dicksson (KD) 

Nina Åkesson Nylander (KD) 

Ulf Älgehed (MP) 

Olof Nilsson (SD) 

Jessica Hellman (SD) 
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Curt Ekvall (SD) 

Claus Zaar (SD) 

Eric Rosenlund (SD) 

Per-Gunnar Olsson (SD) 

   

Övriga närvarande  

Ersättare Annika Willaume (S) 

Kurt Arvidsson (S) 

Annika Olsson (C), §§ 86-90 

Jeanette Lindh (KD) 
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§ 86   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Margaretha Lööf-Johanson (S) och Eric Rosenlund (SD) utses att justera 

dagens protokoll onsdagen den 5 juni 2019, klockan 11.30 på kommun-

kontoret i Mörbylånga.  

_____ 
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§ 87  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning, samt två tilläggsärende och ärende 7 utgår, godkänns för 

sammanträdet.  

Utgår 

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner. 

Tilläggsärende 

Magnus Björkegren (C) - Avsägelse som ledamot i samhällsbyggnads-

nämnden. 

Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Magnus Björkegren 

(C).  

_____ 
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§ 88   

Godkännande av tillkännagivande  

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.  

_____ 
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§ 89   

Meddelande och information  

Kalmarsunds gymnasieförbund 

Joachim Håkansson, förbundsdirektör och Carina Cerafiani, ekonomichef 

informerade om verksamheter som gymnasieförbundet bedriver, gymnasie- 

och vuxenutbildning som kvalificerad yrkesutbildning. Informerade även om 

förbundets ekonomi bokslut 2018, aktuellt läge 2019, samt budget 2020. 

Gick även igenom jämförelse av kostnadsnivåer. 

Presentation av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

Kommunfullmäktiges presidium har planerat att vid kommunfullmäktige-

möten under våren ska ledamöter och ersättare presentera sig. Presentationen 

ska innehålla namn; partitillhörighet; bostadsort; nuvarande eller senaste 

yrket; antal år som fullmäktigepolitiker eller ny politiker. 

Vid dagens möte presenterar sig ledamöter och ersättare i kommunfull-

mäktige; Seita Riikonen (S), Gunilla Karlsson (C), Per-Olov Johansson (C), 

Thomas Danielsson (M), Bength Andersson (S), Annika Willaume (S), Kurt 

Arvidsson (S), Annika Olsson (C), Hans-Ove Görtz (M). 

Folkomröstningen Öland en kommun? Preliminärt resultat 

Ann Willsund, kommundirektör informerade om folkomröstningen som ägde 

rum den 26 maj där valdeltagandet i vår kommun var 69 %.  

Det preliminära resultatet är 3 461 röstade Ja, 4 432 röstade Nej och 259 

röstade blankt. Glömminge och Snäckstrands distrikten röstade Ja och övriga 

distrikt röstade nej.  

Det slutgiltiga resultatet kommer efter onsdagsräkningen, där förtidsrösterna 

från lördagen räknas. 

Styrgruppen, som består bland annat av kommunfullmäktiges ordförande i 

respektive kommun, kommer att träffas för utvärdering av arbetet och 

folkomröstningen som är vägledande.  

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 105-129, 2019, anmäls. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut §§ 56-74, 2019, anmäls. 

Socialnämndens beslut §§ 60-68 2019, anmäls  

Utbildningsnämndens beslut §§ 27-40, 2019, anmäls.  
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Anteckningar 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut §§ 50-57 2019, anmäls.   

_____ 
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§ 90  

Interpellationer och frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden hör med kommunfullmäktige om en interpellation och en fråga 

får ställas och finner att de får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Matilda Wärenfalk (S) och 

socialnämndens ordförande Gunilla Karlsson (S) från Eva Folkesdotter-

Paradis (M) - Semestervikarier inom vård- och omsorg. 

Svar på interpellationen daterad den 24 maj 2019. 

Fråga till Mörbylånga Bostads AB:s ordförande Carina Adolfsson Elgestam 

(S) från Kent Ingvarsson (M) - Parkeringsproblem i Mörbylånga kommun. 

Svar på fråga daterad den 24 maj 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Interpellationen och frågan får ställas. 

2. Interpellationen och frågan anses besvarade.     

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 14.55-15.15 
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§ 91 Dnr KS 2019/000261  

Svar på Motion av Ella-Britt Andersson (S) och Matilda 
Wärenfalk (S) - Rusta äldreomsorgen för att hantera 
värme 

Sammanfattning av ärendet 

Den gångna sommaren har varit extrem i flera avseenden. Värme, torka och 

vattenbrist har slagit hårt mot flera delar av vårt samhälle. På många av 

kommunens boenden för äldre har temperaturen varit hög och luftkondi-

tionering och fläktar har saknats. Det är kommunens ansvar att se till att 

äldreomsorgen är rustad för att hantera värmebölja. Inför kommande år 

måste Mörbylånga kommun höja beredskapen och stå bättre rustad om en 

liknande situation skulle uppkomma. Vi föreslår därför:  

 att kommunen analyserar och utvärderar hur äldreomsorgen hanterade 

sommarens värmebölja,  

 att kommunen inventerar och kompletterar sitt förråd av fläktar, portabel 

luftkonditionering eller annan utrustning som kan vara nödvändig.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 20 augusti 2018.  

Ordförandes beslut om remitterade motioner, daterat den 21 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019. 

Socialnämndens § 57 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 122 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till att förvaltningen får i uppdrag att 

utreda kostnaden för att sätta in enskilda kylaggregat i strategiskt 

placerade gemensamma lokaler på alla boenden (även gruppbostad).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen, M-verksamheten 

Mörbylånga Bostads AB 

För kännedom: 
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Ella-Britt Andersson 

Matilda Wärenfalk 
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§ 92 Dnr KS 2019/000262  

Svar på Medborgarförslag - Behov av luftkonditionering 
till äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Christine Eriksson har reagerat på de gamlas situation på Äppelvägens 

särskilda boende under värmeböljan i somras. Hon har därför lämnat in ett 

förslag på att man kanske kan bygga om det befintliga ventilationssystemet 

så att det även kan kyla.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 augusti 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 augusti 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019. 

Socialnämndens § 58 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 123 med förslag till beslut. 

Inbjudan till förslagsställaren via mail den 20 maj 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till förvaltningens fortsatta 

uppdrag att utreda i vilka lokaler man kan placera enskilda kylaggregat i 

verksamheten.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann-Christine Eriksson, Södra Sandåsgatan 40, 386 34 Färjestaden 

Förvaltningen, M-verksamheten 
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§ 93 Dnr KS 2019/000003  

Svar på Medborgarförslag - Mörbylånga kommun inför 
lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor)  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs att kommunen ska införa en lokal valuta, 

benämnd ”Lokala Ölandskronor”, LÖK. Kommunkontoret ska enligt 

medborgarförslaget ha det administrativa ansvaret för att hantera valutan. 

Anna Sandwall, förslagsställare informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 2 januari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari, § 11. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019. 

Kommunstyrelsens § 124 med förslag till beslut. 

Inbjudan till förslagsställaren via mail den 20 maj 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen enligt 

kommunallagen inte har befogenhet att ge ut pengar eller andra valutor.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anna Sandwall, Ölands Folkhögskola, Skogsby 144 A, 386 93 Färjestaden 
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§ 94 Dnr KS 2019/000248  

Revidering avtal och reglemente för hjälpmedels-
nämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för den kommunala hjälpmedelssamverkan (KHS), i Kalmar 

län, samverkar länets kommuner i en gemensam hjälpmedelsnämnd. Verk-

samheten avser rehabilitering och försörjningsverksamhet för tekniska hjälp-

medel. Vissa förändringar har nu genomförts i avtalet, reglementet samt 

verksamhetsbeskrivningen och överlämnats till de samverkande 

kommunerna för antagande.   

Beslutsunderlag 

Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar län, protokollsutdrag § 14, 

daterat den 27 mars 2019. 

Mail angående överlämnande till medlemskommunerna, daterat den 12 april 

2019. 

Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet. 

Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten mellan 

kommunerna i Kalmar län. 

Verksamhetsbeskrivning för gemensam hjälpmedelsverksamhet mellan 

kommunerna i Kalmar län. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 april 2019. 

Kommunstyrelsens § 116/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta de föreslagna förändringarna i avtalet om hjälpmedelssamverkan i 

Kalmar län samt i hjälpmedelsnämndens reglemente och verksamhets-

beskrivning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunernas hjälpmedelsnämnd, Peter Notini, Kalmar kommun, Box 848, 

391 28 Kalmar          
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§ 95 Dnr KS 2019/000110  

Riktlinjer för representation 

Sammanfattning av ärendet 

Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn ”Representationspolicy för 

Mörbylånga kommun”.  Dokumentet grundar sig på gällande lagstiftning och 

Skatteverkets tolkningar av dessa samt kommunens specifika regler och 

fastställda beloppsgränser.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för representation. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 februari 2019. 

Kommunstyrelsens § 117/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Riktlinjer för representation antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

HR Lön 

Ekonomi 

Kommunikation 

Verksamhetsområdeschefer 
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Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-05-27 
Dnr 

KS 2019/000110 
Sida 

2(11) 
 

 

1. Inledning  

Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn ”Representationspolicy för 

Mörbylånga kommun”.  Dokumentet grundar sig på gällande lagstiftning och 

Skatteverkets tolkningar av dessa samt kommunens specifika regler och 

fastställda beloppsgränser.    

Är du osäker på hur du ska tolka riktlinjerna kontakta ekonomiavdelningen 

eller löneavdelningen.   

2. Allmänt om representation 

Kommunens verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel och 

allmänhetens förtroende för dem som företräder kommunen, både 

förtroendevalda och anställda, är väsentligt. Vid all representation ska 

måttfullhet, ansvar och gott omdöme vara utgångspunkt så att kommunen 

alltid agerar på ett etiskt försvarbart sätt. Representationen ska alltid ha ett 

direkt samband med kommunens verksamhet och nyttan ska vara tydlig.   

Riktlinjen för representation omfattar förtroendevalda och medarbetare och 

gäller i kommunens nämnder, förvaltning och helägda bolag. Riktlinjen 

gäller både inom och utom Sveriges gränser.  

Representation omfattar förutom det som man traditionellt tänker på som 

representation, det vill säga mat och dryck, även underhållning, biljetter, 

personalfester, gåvor till gäster, gåvor till anställda, uppvaktningar och 

liknande.   

Representation kan vara intern eller extern. Reglerna gäller oavsett hur 

kommunen finansierat kostnaderna. Budgetansvarig ansvarar för att reglerna 

för representation följs och att redovisningen sker på rätt sätt.  

Budget- och attestreglementet i kommunen ska följas. Den som själv deltagit 

i representationen får inte beslutsattestera kostnaden. I dessa fall ska 

överordnad chef attestera fakturan. Beloppsgränser och särskilda regler för 

momsavdrag och eventuell förmånsbeskattning ska alltid beaktas och 

framgår av bilaga.  

Vid extern representation ska policy och riktlinjer mot mutor och jäv i 

Mörbylånga kommun beaktas, eftersom viss representation ska undvikas för 

att hindra muta. Kostnader för medföljande personer till kommunens 

förtroendevalda och medarbetare vid representation betalas inte av 

Mörbylånga kommun.  

3. Extern representation  

Extern representation innebär att kommunen är värd för en måltid eller ett 

arrangemang med utomstående deltagare, med vilket kommunen har 

affärsförbindelser eller annat utbyte. Den externa representationen ska ha ett 

direkt samband med verksamheten och ska syfta till att inleda eller utveckla 

förbindelser som är viktiga för kommunens verksamhet. Extern 

representation kan även vara ett led i kommunens marknadsföring och vara 

näringslivsfrämjande åtgärder.  

Återkommande representation med en och samma person eller grupp av 

personer får inte förekomma. Det bör inte heller vara fler deltagare från den 

egna verksamheten/organisationen än antalet utomstående gäster.   
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Grundregeln är att Mörbylånga kommun inte bekostar alkoholhaltiga 

drycker. Vid extern representation kan avvikelse från denna regel ske och får 

då endast ske med måtta. Avvikelsen ska då godkännas i förväg av 

kommundirektör eller nämndsordförande.   

Extern representation i samband med pågående upphandling eller 

myndighetsutövning får inte förekomma.  

Gåvor – externt 

Kravet på att det finns ett direkt samband med verksamheten gäller även när 

kommunen lämnar gåvor till extern part. Gåvor kan ges i form av 

reklamgåvor eller representationsgåvor.    

Med reklamgåvor avses varor utan personlig karaktär och som är av 

obetydligt värde. Reklamgåvor ska vara försedda med kommunens eller 

verksamhetens namn eller logotyp, till exempel kommunens profilvaror i 

form av pennor, reflexer eller liknande.    

En representationsgåva är avsedd att bidra till goda förbindelser mellan 

kommunen och extern organisation. Representationsgåvor får endast 

förekomma i samband med att avtal tecknas, värdefullt samarbete inleds 

eller avslutas samt vid invigningar eller jubiléer. Representationsgåvan ska 

rikta sig till hela den mottagande organisationen och kan som exempel vara 

blommor, fruktkorg eller chokladkartong.    

4. Intern representation 

Intern representation riktar sig till Mörbylånga kommuns medarbetare och 

förtroendevalda, där samtliga deltagare representerar kommunen. Denna typ 

av representation har främst karaktär av personalfrämjande åtgärder.  Den 

interna representationen syftar till att skapa goda arbetsförhållanden och ett 

trivsamt arbetsklimat. Intern representation kan bestå av mat, dryck, gåvor 

och liknande.    

Alkohol bekostas inte av Mörbylånga kommun och därför serverar 

arbetsgivaren endast alkoholfria drycker vid dessa tillfällen. Vid 

middagsarrangemang får medarbetaren bekosta eventuell alkohol själv.   

Om intern representation sker för ofta eller inte i samband med möte inträder 

reglerna om förmånsbeskattning. Enligt skattelagstiftningen är till exempel 

en måltid eller en gåva skattepliktig förmån om det inte särskilt reglerats att 

den är skattefri. Löneavdelningen ska meddelas för förmånsbeskattning.  

Den som är budgetansvarig ansvarar för att reglerna för intern representation 

följs. 

Informationsmöte 

Måltider vid informationsmöten ses som intern representation under 

förutsättning att hela personalgruppen, avdelningen eller enheten samlas för 

att delges viktigt information såsom omorganisationer, personalfrågor eller 

andra frågor som arbetsgivaren vill nå ut med till sin personal.    

För att en anställd inte ska bli förmånsbeskattad för måltiden ska följande 

förutsättningar vara uppfyllda:  

 Detaljerat program eller dagordning ska finnas. Syfte och deltagare ska 

framgå  
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 Måltidsarrangemangen ska vara gemensamma för samtliga deltagare  

 Det får inte vara fråga om regelbundet återkommande möten med korta 

mellan rum (till exempel återkommande APT, enhetsmöten och likande)  

Enklare förtäring (fika) som medarbetare eller förtroendevald bjuds på i 

anslutning till arbetet är inte att betrakta som representation och är heller inte 

föremål för förmånsbeskattning.  

Personalfest 

Personalfester, inklusive julbord, är en form av personalvård och betraktas, 

som huvudregel, som intern representation.  Skattelagstiftningen medger 

dock endast momsavdrag för personalfester vid två tillfällen per år. 

Observera gällande avdragsbegränsningar för moms som framgår av bilaga. 

Nämnd- och styrelsemöten 

Serveras enklare förtäring vid nämnd- och styrelsemöte kan den betraktas 

som intern representation och moms ska dras av enligt gällande 

avdragsbegränsningar. Exempel på enklare förtäring är en enklare 

smörgås/sallad med maxbelopp enligt bilaga och som inte ersätter en måltid.   

Måltider som lunch eller middag ses inte som representation. Momsen ska 

bokföras som kostnad. Deltagare ska i dessa fall förmånsbeskattas.   

Gåvor och uppvaktningar till anställda 

Gåvor till anställda jämställs i princip med ersättning för utfört arbete. Detta 

innebär att gåvor utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. Under vissa 

förutsättningar är julgåva och minnesgåva skattefria.    

Det innebär att andra gåvor än i stycket ovan inte får förekomma, till 

exempel får inte gåva som uppskattning för utfört arbete eller likande ges.   

Mörbylånga kommun ska aldrig ge gåvor till anställda som medför 

skatteplikt för mottagaren. De tillfällen och beloppsgränser som Skatteverket 

fastställt för gåvor ska därför aldrig överskridas. Överskrids 

beloppsgränserna är gåvan skattepliktig från första kronan för mottagaren.  

Ett bidrag till en semesterresa kan betraktas som en skattefri minnesgåva. 

Gåvor som lämnas i pengar, dit räknas även presentkort som kan bytas mot 

pengar, är alltid skattepliktiga för mottagaren. Därför måste arbetsgivaren 

betala till resebyrån eller till den som tillhandahåller biljetterna för att gåvan 

ska vara skattefri.   

Gåvor som betalas med privata medel, till exempel efter insamling på 

arbetsplatsen, omfattas inte av dessa riktlinjer.  

Julgåva – julklapp, jullunch eller julfest till medarbetare 

I Mörbylånga kommun beslutar kommundirektören årligen, efter samråd 

med kommunens verksamhetsområdeschefer, hur julgåva ska ges till 

kommunens medarbetare.    

Enligt skattelagstiftningen får en julgåva delas ut till medarbetare och 

förtroendevalda i kommunen upp till det belopp som bestäms årligen av 

Skatteverket. Överstiger värdet detta gränsbelopp blir gåvan skattepliktig 

från första kronan.    
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Minnesgåva när medarbetare avslutar sin anställning 

Minnesgåva får endast lämnas i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda 

bestämmelser om minnesgåva.   

Avtackning av medarbetare 

Vid avtackning är syftet att ge ett gott avtryck genom att ge ett fint och 

värdigt avslut. I samband med avtackning av medarbetare kan enklare 

förtäring serveras, eventuellt med överlämnande av blommor. I samband 

med avtackning av medarbetare redovisas enklare förtäring som intern 

representation. Avtackningsfester, fester o dyl. får inte förläggas i hemmet 

hos någon anställd eller förtroendevald då kommunen står för hela eller delar 

av kostnaden. 

Uppvaktning 50-årsdag 

Vid medarbetares 50-årsdag uppvaktas med blommor enligt regler för 

utdelning av minnesgåvor.  

Andra tillfällen för lämnande av gåva 

Det finns andra tillfällen där det kan vara lämpligt att en medarbetare 

uppmärksammas av sin arbetsgivare. Exempel på detta är när en medarbetare 

blir långvarigt sjuk eller drabbas av dödsfall i familjen. För att undvika 

förmånsbeskattning för mottagaren kan gåva av enklare slag lämnas.    

Vid en medarbetares eller tidigare medarbetares bortgång får arbetsgivaren 

bekosta en krans eller ge en penningdonation med motsvarande belopp till en 

organisation med så kallat 90-konto. Vid dessa typer av kostnader får 

kommunen inte göra momsavdrag.   

5. Interna kurser, planeringsdagar och liknande arrangemang 

Interna kurser för medarbetare, planeringsdagar, konferenser och liknande 

arrangemang räknas enligt skatteverket som verksamhetsrelaterade 

driftskostnader. Det innebär att kostnaden inte ska redovisas som 

representation och då ska all moms dras av. För att kommunen ska kunna 

göra avdrag för moms samt för att den anställde inte ska förmånsbeskattas 

måste samtliga kriterier nedan vara uppfyllda och bifogas till verifikatet: 

 Detaljerat program ska finnas 

 Måltidsarrangemangen ska vara gemensamma för samtliga deltagare 

 Sammankomsten ska vara i minst 6 timmar per dag och pågå högst en 

vecka   

 Inslaget av nöje/rekreation får inte vara för omfattande 

 Det får inte vara fråga om regelbundet återkommande möten med korta 

mellan rum (till exempel återkommande APT, enhetsmöten och likande).  

6. Arbetsmåltider 

Huvudregeln enligt Skatteverket är att måltid i form av lunch eller middag 

tillsammans med arbetskamraterna i samband med internt arbete eller interna 

möten inte är att betrakta som intern representation. Förekommer sådana 

måltider ska de förmånsbeskattas hos den anställda.    
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Den som beslutat om måltiden ansvarar för att redovisa förmånen om så ska 

ske. Den som beslutat om måltiden ska också ha försäkrat sig om att 

deltagarna är medvetna om gällande krav på förmånsbeskattning.  

7. Trivselåtgärder - Förfriskningar och annan enklare förtäring 

Enklare förtäring som köps in för ökad trivsel på arbetsplatsen såsom kaffe, 

te, frukt eller annan ej tillredd mat anses inte vara intern representation och 

förmånsbeskattas inte hos den anställde. Detsamma gäller om kaffebröd eller 

fralla serveras vid enstaka tillfällen såsom en avslutning inför sommaren 

eller efter att en särskild arbetsuppgift fullgjorts. Kostnaderna för detta 

bokförs som livsmedel och full moms får dras av.   

8. Verifikationskrav vid representation m m 

Budgetansvarig som beslutar om representationen ska beakta den lagstiftning 

som finns inom området för representation, det vill säga främst de 

avdragsbegränsningar som gäller för moms samt om förmånsbeskattning av 

anställda ska ske.  

Om restaurangnotor och andra kvitton inte är fullständiga ska den som 

utövat representationen betala kostnaderna privat.  

Extern representation – vad verifikationen ska innehålla 

Den som beslutat om representationen ska på faktura eller liknande verifikat 

kunna visa sambandet mellan de personer som deltar i representationen och 

kommunens verksamhet. Detta sker genom att bifoga en permanent 

anteckning alternativt bifoga dokumentation till verifikatet.    

Enligt Skatteverkets regler ska följande information ska alltid finnas till 

verifikatet: 

 Syftet med representationen 

 Datum för representationstillfället 

 För- och efternamn på samtliga deltagare/mottagare. 

 Yrke eller funktion i företaget avseende samtliga personer 

 Namn på de organisationer som gästerna företräder  

Intern representation – vad verifikationen ska innehålla 

Den som beslutat om representationen ska på faktura eller liknande verifikat 

kunna visa att sammankomsten är hänförlig till intern representation. Detta 

sker genom att bifoga en permanent anteckning alternativt bifoga 

dokumentation till verifikatet.    

Följande information ska alltid finnas till verifikatet: 

 Syftet med representationen 

 Dokumentation för mötet, till exempel program, dagordning eller 

inbjudan där datum och plats framgår 

 Deltagarförteckning med för- och efternamn. Vid större arrangemang 

kan inbjudan till arrangemanget där inbjudna deltagare framgår bifogas 

som underlag.  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-05-27 
Dnr 

KS 2019/000110 
Sida 

7(11) 
 

 

Gåvor till anställda 

Den som beslutat om gåva ska på faktura eller liknande verifikat bifoga en 

permanent anteckning alternativt bifoga dokumentation till verifikatet.    

Följande information ska alltid finnas till verifikatet:  

 Syftet med gåvan 

 Datum för när gåvan överlämnandes 

 För- och efternamn på personen som tagit emot gåvan  
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Beloppsgränser med mera vid representation 2019 

Tänk på att förutsättningarna vid det enskilda representationstillfället kan ge olika bedömningsgrunder och nya beloppsgränser för momsavdrag mm kan beslutas av Skatteverket. 

Mer om aktuella beloppsgränser, avdragsbegränsningar och avdragsförbud kan du läsa om på Skatteverkets hemsida www.skv.se. Där finns även ställningstaganden med 

bedömningar av hur representation, uppvaktning, kurser och konferens har tolkats av Skatteverket och som därför är vägledande inom dessa områden 

 

 Mörbylånga 

kommuns 

beloppsgräns 

exkl. moms 

Högsta 

tillåtna 

belopp för 

momsavdrag 

Maximalt 

moms-

avdrag1 

Anteckning (att 

bifoga till 

verifikation) 

Förmåns

-beskatt-

ning 

Konto Kommentar 

Extern representation        

Måltid lunch 200 kr 300 kr/person 
36:00 kr/ 
person 

Syfte och deltagare Nej 

71000 Extern 
representation  

 

 

Måltid, middag eller supé  600 kr 300 kr/person 
36:00 kr/ 
person 

Syfte och deltagare Nej 
71000 Extern 

representation  
 

Kundaktivitet såsom 
teaterbiljetter och liknande 

350 kr 180 kr/person 

6% =10:80 
12%=21:60 
25%=45:00 

(per person) 

Syfte och deltagare Nej 
71000 Extern 

representation 
 

Reklamgåva -  Fullt avdrag Nej Nej 
71000 Extern 

representation 
 

Representationsgåva till 
extern organisation 

300 kr 180 kr/person 

6% =10:80 
12%=21:60 
25%=45:00 

(per person) 

Syfte och deltagare Nej 
71000 Extern 

representation 

Sommarblomma samt 
tack för långt 
samarbete är inte ok 

                                                      
1 Moms som överstiger maximalt momsavdrag ska bokföras som kostnad (ej avdragsgill del) 
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 Mörbylånga 

kommuns 

beloppsgräns 

exkl. moms 

Högsta 

tillåtna 

belopp för 

momsavdrag 

Maximalt 

moms-

avdrag2 

Anteckning (att 

bifoga till 

verifikation) 

Förmåns

-beskatt-

ning 

Konto Kommentar 

Blommor eller gåva till 

organisation med 90-

nummer, i samband med 

begravning 

300 kr Inget avdrag - Syfte och deltagare Nej 
71000 Extern 

representation 
 

Uppvaktning riktad till 

person 
300 kr Inget avdrag _ 

Syfte och 

mottagare 
Nej 

71000 Extern 

representation 
 

Intern representation        

Informationsmöte, lunch 

eller middag 
300 kr 300 kr/person 

36:00 kr/ 

person 
Syfte och deltagare Ja/Nej3 

71100 Intern 

representation  

Ska riktas till hela 

personalgruppen, 

avdelningen eller 

enheten. 

Informationsmöte,  

enklare måltid 
60 kr 60 kr/person 

7:20 kr/ 

person 
Syfte och deltagare Ja/Nej 

71100 Intern 

representation 

Ska riktas till hela 

personalgruppen, 

avdelningen eller 

enheten. 

Personalfest 
450 kr inkl 

kringkostnader 
300 kr/person 

36:00 kr/ 

person 
Syfte och deltagare Nej 

71100 Intern 

representation 

Högst två tillfällen per 

år, inkl julfest 

  

                                                      
2 Moms som överstiger maximalt momsavdrag ska bokföras som kostnad (ej avdragsgill del) 
3 Ja, om mer frekvent än varannan vecka 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-02-25 
 

 
Sida 

11(11) 
 

 

                                                      
4 Moms som överstiger maximalt momsavdrag ska bokföras som kostnad (ej avdragsgill del) 
5 Överstiger gåvan maxbeloppet på 450 kr, ska mottagaren förmånsbeskattas för hela beloppet 

 Mörbylånga 

kommuns 

beloppsgräns 

exkl. moms 

Högsta 

tillåtna 

belopp för 

momsavdrag 

Maximalt 

moms-

avdrag4 

Anteckning (att 

bifoga till 

verifikation) 

Förmåns

-beskatt-

ning 

Konto Kommentar 

Personalfest, kring-

kostnader, t ex lokalhyra 

och teaterbiljetter 

Ingår i ovan 180 kr/person 

6% =10:80 

12%=21:60 

25%=45:00 

(per person) 

Syfte och deltagare Nej 
71100 Intern 

representation 

Högst två tillfällen per 

år, inkl julfest 

Styrelsemöte, 

nämndsmöte mm  
60 kr 60 kr/person 

7:20 kr/ 

person 
Syfte och deltagare Nej 

71100 Intern 

representation 
 

Gåvor till anställda        

Julgåva 450 kr 

450 kr/person. 

Observera att 

beloppet är 

inkl moms 

Avdrag enligt 

faktura 
Syfte och deltagare Nej5 

71100 Intern 

representation 
 

Minnesgåva vid 25 års 

anställning  

10 % av ett 

basbelopp  

(inkl moms) 

Ingen 

begränsning 
Avdrag enligt 

faktura 
Syfte och deltagare Nej 

71100 Intern 

representation 
Minst 40% 

sysselsättningsgrad 

Blommor vid 50-års dag, 

pensionsavgång, avslut av 

anställning 

300 kr 
Ingen 

begränsning 

Avdrag enligt 

faktura 
Syfte och deltagare Nej 

71100 Intern 

representation 
 

Blommor i samband med 

dödsfall/begravning   
300 kr 

Ingen 

begränsning 

Avdrag enligt 

faktura 
Syfte och deltagare Nej 

71100 Intern 

representation 
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6 Moms som överstiger maximalt momsavdrag ska bokföras som kostnad (ej avdragsgill del) 
7 Redovisas separat som resekostnader i kontogrupp 705 om det inte ingår som en del i ett konferensarrangemang. 

 Mörbylånga 
kommuns 

beloppsgräns 
exkl. moms 

Högsta 
tillåtna 

belopp för 
momsavdrag 

Maximalt 
moms-
avdrag6 

Anteckning (att 
bifoga till 

verifikation) 

Förmåns
-beskatt-

ning 

Konto Kommentar 

Kostnader som inte är att betrakta som representation      

Interna kurser, planerings-
dagar och liknande (exkl. 
resor och logi7) 

- 
Ingen 

begränsning 
Avdrag enligt 

faktura 
Syfte och deltagare 

och program 
Nej 

76500 Avgifter 
för kurser m.m. 

 

Arbetsmåltider i samband 
med internt arbete, lunch 
eller middag 

120 kr 
Ingen 

begränsning 
Avdrag enligt 

faktura 
Syfte och deltagare Ja 

54820 Fria eller 
subventionerad

e måltider 

Bör inte förekomma. 
Underlag ska skickas 
till kommunens 
löneavdelning 

Arbetsmåltider i samband 
med internt arbete, 
enklare förtäring 

60 kr 60 kr/person 
7:20 kr/ 
person 

Syfte och deltagare Nej 
71100 Intern 

representation  
Bör inte förekomma.  

Trivselåtgärder - 
förfriskningar och annan 
enklare förtäring – kaffe, te 
och frukt   

- 
Ingen 

begränsning 
Avdrag enligt 

faktura 
Nej Nej 

64400 
Livsmedel 

Ej tillredd förtäring 

Trivselåtgärder - 
förfriskningar och annan 
enklare förtäring – 
kaffebröd och enklare 
smörgås ej tillredd 

- 
Ingen 

begränsning 
Avdrag enligt 

faktura 
Syfte och grupp Nej 

64400 
Livsmedel 

Enstaka tillfällen 
Ej tillredd förtäring 
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§ 96 Dnr KS 2019/000243  

Samordningsförbundet - Årsredovisning och revisions-
berättelse för år 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet i Kalmar län är ett kommunalförbund där samtliga 

Kalmar läns kommuner tillsammans med Landstinget i Kalmar län, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bedriver finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet. Förbundsmedlemmarna ska pröva om 

årsredovisningen godkänns och om styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018. 

Revisionsberättelse med revisionsrapport från sakkunnigt biträde. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 april 2019. 

Kommunstyrelsens § 118/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet i Kalmar län 

godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet i Kalmar län, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(34) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-05-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr KS 2019/000298  

Samordningsförbundet - Beslut om ansvarsfrihet för år 
2018 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 118/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja samordningsförbundet i Kalmar län, ledamöter och ersättare 

beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 

Jäv 

Eva Folkesdotter-Paradis (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samordningsförbundet i Kalmar län, Trädgårdsgatan 12, 392 35 Kalmar 
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§ 98 Dnr KS 2019/000207  

Ölands Kommunalförbund - Årsredovisning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ölands kommunalförbund är ett kommunalförbund vars medlemmar är 

Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Förbundet bedrivs genom 

förbundsdirektionen varmed årsredovisningen behöver godkännas av 

medlemskommunernas kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018. 

Verksamhetsberättelse 2018. 

Förbundsdirektionens protokoll. 

Revisionsberättelse med revisionsrapport. 

Tjänsteskrivelse daterad 1 april 2019. 

Kommunstyrelsens § 119/2019 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisning 2018 för Ölands kommunalförbund godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands kommunalförbund 
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§ 99 Dnr KS 2019/000299  

Ölands kommunalförbund - Beslut om ansvarsfrihet för 
år 2018 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 119/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Ölands kommunalförbunds direktions ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för år 2018. 

Jäv 

Matilda Wärenfalk (S), Anna-Kajsa Arnesson (C), Henrik Yngvesson (M), 

Sebastian Hallén (L), Bength Andersson (S) och Nina Åkesson-Nylander 

(KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands kommunalförbund 
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§ 100 Dnr KS 2019/000225  

Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) – 
Årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunala redovisningslagen ska medlemskommunerna i ett 

kommunförbund godkänna årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet 

för förbundsdirektionen.  Mörbylånga kommun har överfört sin avfalls-

hantering till Kalmarsundsregionens Renhållare varmed årsredovisningen 

behöver godkännas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Missiv. 

Förbundsdirektionens protokoll. 

Årsredovisning 2018. 

Revisionsberättelse. 

Revisionsrapport från sakkunnigt biträde. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2019. 

Kommunstyrelsens § 120/2019 med förslag till beslut.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen 2018 för Kalmarsundsregionens Renhållare godkänns.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

KSRR, Box 868, 391 28 Kalmar 
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§ 101 Dnr KS 2019/000300  

Kalmarsundsregionens Renhållare - Beslut om 
ansvarsfrihet för år 2018 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 120/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Kalmarsundsregionens Renhållares direktions ledamöter och 

ersättare ansvarsfrihet för år 2018. 

Jäv 

Jerker Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

KSRR, Box 868, 391 28 Kalmar 
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§ 102 Dnr KS 2019/000176  

Remiss - Handlingsprogram för Räddningstjänsten 
Öland om skydd mot olyckor 

Sammanfattning av ärendet 

För varje ny mandatperiod ska kommunerna ta fram ett handlingsprogram 

som beskriver räddningstjänstens skadeförebyggande arbete och operativa 

förmåga om en olycka inträffar. Förbundsdirektionen i Ölands Kommunal-

förbund antar efter ett remissförfarande, handlingsprogrammet för den 

gemensamma räddningstjänst som ligger i kommunalförbundet.    

Beslutsunderlag 

Remissförfrågan, daterad den 13mars 2019. 

Handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland med bilagor. 

Yttrande, daterat den 24 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 april 2019. 

Kommunstyrelsens § 121/2019 med förslag till beslut.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till handlingsprogram för Räddningstjänsten Öland tillstyrks. 

2. Kommunen ser gärna ett utökat samarbete med andra räddningstjänster, 

framförallt Kalmar, för att säkerställa behovet av de smala specialist-

kompetenserna inom verksamheten.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Räddningstjänsten Öland, Box 111, 386 22 Färjestaden 
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§ 103 Dnr KS 2019/000272  

Stig Salebäck (S) - Avsägelse som ersättare i kommun-
fullmäktige samt ledamot i kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Stig Salebäck (S) har den 6 maj 2019 avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 6 maj 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stig Salebäck 

Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 
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§ 104 Dnr KS 2019/000295  

Val av ledamot i kultur- och tillväxtnämnden efter Stig 
Salebäck (S) 

Förslag på mötet 

Bertil Johansson (S)     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Bertil Johansson (S) som ledamot i kultur- och tillväxtnämnden från 

den 27 maj 2019 till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

bertil.johansson@morbylanga.se  

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 

 

 

 

mailto:bertil.johansson@morbylanga.se
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§ 105 Dnr KS 2019/000280  

Simon Sjöstedt (M) - Avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Simon Sjöstedt (M) har den 8 maj 2019 avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Avsägelsen inkommen den 8 maj 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Moderaterna i kommunfullmäktige.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Simon Sjöstedt 

Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(34) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-05-27  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 Dnr KS 2019/000303  

Agnetha Sandvik (V) - Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Agnetha Sandvik (V) har den 15 maj 2019 avsagt sig samtliga uppdrag.  

Ersättare i kommunfullmäktige. 

Ledamot i valberedningen. 

Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 15 maj 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Från Länsstyrelsen begära ny sammanräkning till ny ersättare för 

Vänsterpartiet i kommunfullmäktige.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Agnetha Sandvik 

Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 
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§ 107 Dnr KS 2019/000308  

Val av ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden efter 
Agnetha Sandvik (V) 

Förslag på mötet 

Erik Cardfelt (V)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Erik Cardfelt (V) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden från 

den 27 maj 2019 till och med mandatperiodens utgång.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Erik Cardfelt, Hagby 132, 386 96 Färjestaden 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 
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§ 108 Dnr KS 2019/000309  

Val av ledamot i Valberedningen efter Agnetha 
Sandvik (V) 

Förslag på mötet   

Anders Wassbäck (V)     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Anders Wassbäck (V) som ledamot i valberedningen från den 

27 maj 2019 till och med mandatperiodens utgång. 

2. Utse Karin Olsson (V) som ersättare i valberedningen från den 27 maj 

2019 till och med mandatperiodens utgång, efter Anders Wassbäck (V).  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anders.wassback@morbylanga.se  

karin.olsson@morbylanga.se 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 

 

 

 

mailto:Anders.wassback@morbylanga.se
mailto:karin.olsson@morbylanga.se
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§ 109 Dnr KS 2019/000219  

Ulf Elgehed - Ansökan om att få fortsätta sina uppdrag 
som ersättare i kommunstyrelsen och Ölands 
kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Skatteverket har folkbokfört Ulf Elgehed (MP) i Borgholms kommun. 

Ärendet är överklagat, men om beslutet står fast innebär det att Ulf måste 

lämna sin plats i kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun. Ulf Elgehed 

har begärt att få sitta kvar som ersättare i kommunstyrelsen och Ölands 

kommunalförbund även om beslutet om ny folkbokföringsadress får laga 

kraft.  

Ulf Gustavsson lämnar ny information i ärendet. Utifrån den informationen 

ändrar presidiet sitt förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Mail inkommit den 1 april 2019. 

Kommunfullmäktiges presidium § 57/2019 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Curt Ekvall (SD) yrkar på avslag med hänvisning till demokratin. 

Anders Wassbäck (V) yrkar avslag på begäran om att få sitta kvar som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 15.47-16.00. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunfullmäktiges presidiums förslag mot Curt 

Ekvalls och Anders Wassbäcks yrkanden och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt presidiets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag. 

Nej-röst för Ekvalls och Wassbäcks yrkanden. 

Omröstningsresultat 

30 ja-röster, 11 nej-röster och 3 avstår.       
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ulf Elgehed (MP) får sitta kvar som ersättare i kommunstyrelsen och 

som ersättare i Ölands kommunalförbund även om han förlorar sin plats i 

kommunfullmäktige på grund av att beslutet om ny folkbokföringsadress 

får laga kraft.  

Jäv 

Ulf Elgehed (MP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

ulf.algehed@morbylanga.se  

Sekreteraren 

 

 

 

mailto:ulf.algehed@morbylanga.se
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VOTERINGSLISTA 
  Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
  Paragraf 

109 

 
 

   
Votering nr 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)    X 

Jerker Nilsson (S)   X  

Elisabeth Fransén (S)   X   

Fredrik Jämtin (S)  X   

Kristina Sjöström (S)  X   

Javid Shirzad (S)   X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) X   

Seita Riikonen (S)   X  

Johan Åhlund (C)    X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C) Annika Olsson (C)   X 

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Johan Sigvardsson (C)   X  

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)   X  

Anders Wassbäck (V)   X  

     

 
 
 
 

    



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
Paragraf     Votering nr  

109 
Sida 

2(2) 
 

 

     

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Carl Dahlin (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Elisabeth Schröder (-) Michael Sundén (M) X   

Günter Ruchatz (M) Hans-Ove Görtz (M) X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Pär Palmgren (M)  X   

Ingela Fredriksson (M)  X   

Kent Ingvarsson (M)  X   

Liv Stjärnlöf (M)  X   

Thomas Danielsson (M)  X   

Sebastian Hallén (L)  X   

Eric Dicksson (KD)   X   

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Ulf Älgehed (MP)     

Olof Nilsson (SD)   X  

Jessica Hellman (SD)   X  

Curt Ekvall (SD)   X  

Claus Zaar (SD)   X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Per-Gunnar Olsson (SD)   X  

Kjell Magnusson (C)  X   
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§ 110 Dnr KS 2019/000322  

Magnus Björkegren (C) - Avsägelse som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Björkegren (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen den 24 maj 2019.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Magnus Björkegren 

HR/Lön 

Sekreteraren 

Ciceron/förtroendevalda 
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§ 111 Dnr KS 2019/000323  

Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter 
Magnus Björkegren (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Då det inte finns förslag på ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

hänskjuts ärendet till kommunfullmäktige den 17 juni 2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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