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Eric Rosenlund (SD) 
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§ 58   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kent Ingvarsson (M) och Henriette Koblanck (S) utses att justera dagens 

protokoll tisdagen den 7 maj 2019, klockan 15.00 på kommunkontoret i 

Mörbylånga.   

_____ 
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§ 59   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring.  

 Ärende 6, Revisorn informerar, utgår. 

 Ärende 7, Interpellationer och frågor, utgår.   

_____ 
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§ 60   

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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§ 61   

Meddelande och information  

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiprojekt från Lagunen på Skansenskolan 

Petra Marklund, speciallärare och Jonas Jonasson, lärare specialpedagogik 

vid enheten Lagunen på Skansenskolan i Mörbylånga presenterar ett 

demokratiprojekt, om argument för och emot Öland en kommun, som elever 

vid Lagunen genomfört och deras filmrapport om projektet visas.   

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 kommun-

fullmäktige; Monika Löfvin-Rosén (C), Fredrik Jämtin (S), Kristina 

Sjöström (S), Javid Shirzad (S), Ella-Britt Andersson (S), Hans 

Sabelström (C), Johan Sigvardsson (C), Pär Palmgren (M), Ingela 

Fredriksson (M), Mikael Sundén (M), Liv Stjärnlöv (M), Claus Zaar (SD), 

Eric Rosenlund (SD), Per-Gunnar Olsson (SD) och Agneta Stjärnlöf (M). 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 73-104, 2019, anmäls. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut §§ 30-41, 2019, anmäls. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut §§ 40-55, 2019, anmäls.  

Utbildningsnämndens beslut §§ 21-26 2019, anmäls.  

Anteckningar 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut §§ 40-49 2019, anmäls.    

_____ 
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§ 62 Dnr 2019/000168 829 

Svar på Medborgarförslag - Anlägga ett utegym i 
Albrunna 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar ett utomhusgym och föreslår att en 

lämplig placering är vid den kommunala marken ner mot stranden i 

Albrunna. Vidare motiveras att detta skulle gynna såväl de fastboende som 

cykelturister. I anslutning till utegymmet önskas belysning, sopkärl och 

toalett.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 26/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 88/2019 med förslag till beslut.  

Skrivelse från förslagsställaren inkommen den 28 april 2019.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås i och med att Södra Möckleby sockenförening 

redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i Södra Möckleby.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Berth Axelsson, Albrunna 116, 386 63 Degerhamn 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(35) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-04-29  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr 2019/000169 829 

Svar på Medborgarförslag - Utomhusgym i Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framställs önskemål om ett utomhusgym på södra 

Öland med föreslagen placering vid hamnen i Degerhamn. 

Förslagsställaren är närvarande då medborgarförslaget behandlas.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 26/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 89/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Södra Möcklebys 

sockenförening redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i 

Södra Möckleby.     

_____ 
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Ulrika Hävre, Kyrkvägen 6, 386 63 Degerhamn  
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§ 64 Dnr 2019/000089 822 

Svar på Medborgarförslag - Brygga för vinterbad i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren till medborgarförslaget ser ett behov av en brygga, varifrån det 

går att bada även vintertid. Vidare efterfrågas att övriga bryggor läggs i 

tidigare på säsongen, så att de är tillgängliga även på våren.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 25/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 90/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till pågående utredning 

kring Kalvhagen, samt det som anges i tjänsteskrivelsens överväganden.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Betina Huber, artistbetinahuber@gmail.com 
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§ 65 Dnr 2019/000085 017 

Svar på Medborgarförslag - Istället för bildandet av en 
kommun föreslår jag bildandet av Kalmarsunds 
kommun  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunerna Kalmar, Mörbylånga, 

Borgholm och Torsås går samman i en kommun, benämnd Kalmarsunds 

kommun. 

Förslagsställaren är närvarande då medborgarförslaget behandlas.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 23 oktober 2018 § 197. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 mars 2019. 

Kommunstyrelsens § 91/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den process som pågår 

när det gäller en eventuell sammanslagning av Borgholms och 

Mörbylånga kommuner och där medborgarna enligt beslut i båda 

kommunernas kommunfullmäktige kommer att få ge uttryck för sina 

åsikter i en folkomröstning den 26 maj 2019.     

_____ 
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Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga  
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§ 66 Dnr 2019/000204  

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

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun på skolor, förskolor 

samt vid möte och evenemang serverar mat som är anpassad till de 

hållbarhetsmål i Agenda 2030 som berör klimatförändringar, ekosystem och 

ekologisk mångfald, samt hav och marina resurser.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 25 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 45/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Elin Stenberg Brate, elinbrate@gmail.com   

Kommunstyrelsen  
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§ 67 Dnr 2019/000218  

Anmälan av Medborgarförslag - Bibliotekets framtida 
kärnverksamhet - folkbildning året runt 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag rörande bibliotekets framtida 

kärnverksamhet - folkbildning året runt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 1 april 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 46/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

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

medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

May-Anita Brevik, may-anita@tittut.se  

Irene Kolare, irene.kolare1@gmail.com  

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 68 Dnr 2019/000063  

Rapportering av uppdrag beslutade av 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport om uppdrag beslutade av kommunfullmäktige och verkställighet av 

desamma.   

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige daterad den 4 mars 

2019.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av rapport om uppdrag och verkställda 

beslut.    

_____ 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(35) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-04-29  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2019/000229  

Rapport om obesvarade medborgarförslag 

Beslutsunderlag 

Rapport om obesvarade medborgarförslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av rapport om obesvarade 

medborgarförslag.   

_____ 
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§ 70 Dnr 2019/000230  

Rapport om obesvarade motioner 

Beslutsunderlag 

Rapport om obesvarade motioner.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av rapport om obesvarade motioner.  

_____ 
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§ 71   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. En motion har 

inkommit och den har remitterats till utbildningsnämnden för beredning.   

Beslutsunderlag 

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Särbegåvade elever (KS 2019/000265)   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterad motion godkänns.    

_____ 
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§ 72 Dnr 2019/000222  

Eketorps borg - Avtal 

Sammanfattning av ärendet 

Ett nyttjanderättsavtal ska tecknas mellan Statens fastighetsverk och 

Mörbylånga kommun avseende drift av Eketorps borg under 2019. 

Emma Rydnér, världsarvssamordnare föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Nyttjanderättsavtal avseende Eketorps borg. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 april 2019. 

Kommunstyrelsens § 83/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nyttjanderättsavtalet tecknas med Statens fastighetsverk. 

2. 150 000 kronor finns i kultur- och tillväxtnämndens budget, 

183 000 kronor belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Statens fastighetsverk, Box 2263, 103 16 Stockholm 

Ekonomi 

Verksamhetsstöd - Kommunkansliet    
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§ 73 Dnr 2019/000199 700 

Socialjour/social beredskap 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har avtal sedan 2013 gällande beredskap för 

socialsekreterare och nu görs en översyn på om beredskapen istället bör 

hamna i Sydostjouren som är en samverkan mellan flera närliggande 

kommuner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2018.  

Bilaga 1: Samverkansavtal kring Sydostjouren från den 4 januari 2018.  

Bilaga 2: Lokalt kollektivavtal gällande beredskap 2013. 

Socialnämndens § 42/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 85/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Ingela Fredriksson (M), med instämmande av Carl Dahlin (M) och Eric 

Dicksson (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och att 

socialjouren behålls i kommunens regi.  

Gunilla Karlsson (C), med instämmande av Margaretha Lööf-Johanson (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ingela 

Fredrikssons med flera yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Ingela Fredrikssons yrkande. 

Omröstningsresultat 

25 ja-röster, 18 nej-röster och 1 avstår.    

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Beredskapen för socialsekreterare flyttas över till Sydostjouren så snart 

som möjligt. 

2. Avtalet undertecknas av socialchef Ann-Katrin Ståhl. 
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Reservation 

Henrik Yngvesson (M), Carl Dahlin (M), Mikael Sundén (M), Hans-Ove 

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

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

Danielsson (M), Eric Dicksson (KD), Bo Sjölin (KD), Olof Nilsson (SD), 

Jessica Hellman (SD), Curt Ekvall (SD), Claus Zaar (SD) och Per-Gunnar 

Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

M-verksamheten 

Myndighetschefen   

Ajournering  

Klockan 14.35-14.55  

 

 

 



 

m:\protokoll\kommunfullmäktige\2019\190429\votering § 73 kf 190429.docx 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

VOTERINGSLISTA 
  Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
  Paragraf 

73 

 
 

   
Votering nr 

1 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Mattias Nilsson (S)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Per-Olof Johansson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Jerker Nilsson (S)  X   

Elisabeth Fransén (S)  Bengt Andersson (S) X   

Fredrik Jämtin (S)  X   

Kristina Sjöström (S)  X   

Javid Shirzad (S)   X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Bertil Johansson (S)  X   

Seita Riikonen (S)  X   

Johan Åhlund (C)  X   

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Kjell Magnusson (C)  X   

Lena Petersén (C)  X   

Hans Sabelström (C)  X   

Johan Sigvardsson (C)  X   

Gunilla Karlsson (C)  X   

Per-Olov Johansson (C)  X   

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X   

Anders Wassbäck (V)     

     



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
Paragraf     Votering nr  

73            1 
Sida 

2(2) 
 

 

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Carl Dahlin (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M) Mikael Sundén (M)  X  

Elisabeth Schröder (-) Hans-Ove Görtz (M)  X  

Günter Ruchatz (M)   X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Pär Palmgren (M)   X  

Ingela Fredriksson (M)   X  

Kent Ingvarsson (M)   X  

Liv Stjärnlöf (M)   X  

Thomas Danielsson (M)   X  

Sebastian Hallén (L)  X   

Eric Dicksson (KD)    X  

Nina Åkesson-Nylander (KD) Bo Sjölin (KD)  X  

Ulf Älgehed (MP)  X   

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  

     

     

  25 18 1 
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§ 74 Dnr 2019/000029  

Årsredovisning 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen varje år senast i april avlämna 

en årsredovisning som sammanfattning av verksamheten som bedrivits under 

året. 

Åsa Bejvall, ekonomichef föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019.    

Kommunstyrelsens § 86/2019 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår en redaktionell ändring av kommunstyrelsens förslag 

till beslut, texten "och avlämnas till revisorerna för granskning" utgår då 

årsredovisningen redan har lämnats till revisorerna för granskning. 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige kan besluta enligt eget förslag och 

finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årsredovisningen för 2018 godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 

Revisorerna  
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§ 75 Dnr 2019/000231  

Revisionsberättelse - Granskning av årsredovisning 
2018 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har den 18 april 2019 kommit in med revisionsberättelse för år 

2018. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunens 

årsredovisning för år 2018 godkänns.  

Eddy Johnson (S), ordförande i revisionen mandatperioden 2015-2018, 

föredrar revisionsberättelsen för år 2018.   

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2018 med bilagor.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsberättelse för år 2018 läggs till handlingarna.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 
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§ 76 Dnr 2019/000245  

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, miljö- och 
byggnadsnämnd och den gemensamma nämnden för 
hjälpmedelsverksamhet 2018 

Sammanfattning av ärendet 

I revisionsberättelse för år 2018 tillstyrker revisorerna att kommun-

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, miljö- och 

byggnadsnämnden och den gemensamma nämnden för hjälpmedels-

verksamhet samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.   

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2018 med bilagor.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för kommunstyrelsen. 

2. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för miljö- och 

byggnadsnämnden.  

3. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för den gemensamma 

nämnden för hjälpmedelsverksamheten. 

4. Bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för de enskilda 

ledamöterna i dessa organ, var för sig. 

Jäv punkt 1 

Jäv anmäls av Henrik Yngvesson (M), Agneta Stjärnlöf (M), Anna-Kajsa 

Arnesson (C), Monika Löfvin-Rosén (C), Elisabeth Cima Kvarneke (V), 

Kristina Sjöström (S), Bength Andersson (S), Matilda Wärenfalk (S), Carl 

Dahlin (M), Kurt Arvidsson (S), Ella-Britt Andersson (S) och Mattias 

Nilsson (S). 

Jäv punkt 2 

Jäv anmäls av Günter Ruchatz (M), Johan Sigvardsson (C), Per-Olof 

Johansson (S), Henriette Koblanck (S) och Fredrik Jämtin (S).  
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Jäv punkt 3 

Jäv anmäls av Henrik Yngvesson (M) och Anna-Kajsa Arnesson (C).   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 
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§ 77 Dnr 2019/000186  

Överföring av investeringsbudget 2018 till 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i budget med verksamhetsplan om 

vilka investeringsprojekt som ska genomföras och deras budgetram. För-

skjutningar i tid och belopp för investeringsprojekten medför att omföring 

mellan åren behöver göras.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019. 

Bilaga med investeringsprojekt. 

Kommunstyrelsens § 97/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Överföring av investeringsmedel från 2018 till 2019 godkänns.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Utbildningsnämnden 
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§ 78 Dnr 2019/000244  

Utökad investeringsbudget för nybyggnad av förskola 
vid Hållbar plats Järnvägsgatan 

Sammanfattning av ärendet 

Efter öppning av inkomna anbud avseende ny förskola vid Hållbar plats, 

Färjestaden bedöms kostnaden överstiga budgeten med 6,5 Mkr. Därför 

krävs en utökad budgetram på 6,5 Mkr för år 2020, för att kunna genomföra 

projektet som planerat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2019. 

Kommunstyrelsens § 98/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En utökad budgetram på 6,5 Mkr i 2020 års investeringsbudget för 

ovanstående projekt godkänns.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mark och exploatering 

Utbildningsverksamheten 

Mörbylånga Bostads AB 

Ekonomi 
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§ 79 Dnr 2019/000095 130 

Svar på Motion av Per-Gunnar Olsson (SD) - Polisanmäl 
alla ensamkommande som kommit till Mörbylånga 
kommun och som har ljugit om sin ålder 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att Mörbylånga kommun polisanmäler alla ensam-

kommande som ljugit om sin ålder för brott mot bidragsbrottslagen samt att 

Mörbylånga kommun återkräver felaktigt utbetalda bidrag och/eller ersätt-

ningar från ensamkommande som ljugit om sin ålder.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 november 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 11 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2019. 

Socialnämndens § 45/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 92/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte är kommunen utan 

Migrationsverket som bär ansvar för både ersättningar samt 

åldersbedömningar.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Per-Gunnar Olsson 

Social omsorg 
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§ 80 Dnr 2019/000096 239 

Svar på Motion av Anna-Kajsa Arnesson (C) och Hans 
Sabelström (C) - Avskaffa bygglov för installation av 
solceller på befintliga fastigheter i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att bygglov skall avskaffas för installation av 

solceller på befintliga byggnader i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 12 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterat den 13 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 mars 2019. 

Samhällsbyggnadsnämndens § 55/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 93/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till gällande lagstiftning, Plan- och 

bygglagen och dess reglering av bygglov och bygglovbefriade åtgärder.       

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anna-Kajsa Arnesson 

Hans Sabelström 
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§ 81 Dnr 2019/000118 001 

Svar på Motion av Günter Ruchatz (M) - Utreda en ny 
förvaltningsorganisation i Mörbylånga kommun  

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en utredning ska göras om en ny 

förvaltningsorganisation med minst två olika förvaltningar.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 26 november 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remittering, den 27 november 

2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 mars 2019. 

Kommunstyrelsens § 94/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att fullmäktige enhälligt har beslutat 

att det endast ska finnas en samlad förvaltning och att förvaltningen har 

organiserats på ett sätt som gör att den enligt tillfrågad juridisk expertis 

uppfyller de krav gällande jäv som lagstiftningen ställer.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Günter Ruchatz  

Verksamhetsstöd – Kommunkansliet 
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§ 82 Dnr 2019/000163 310 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Dax att ta hand om 
skylthysterin och skräpiga tomter längs våra vägar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen bör avlägsna skyltar som både är 

förfulande för landskapet och direkt farliga, då de på många platser skymmer 

sikten för trafikanter. I motionen vill man även att fastighetsägare ska städa 

skräpiga tomter.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 28 augusti 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 24/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 95/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till beskrivningen av hur kommunen 

generellt arbetar med skyltning samt redovisningen av rutinen med före-

läggande om att städa tomter som används i förekommande fall.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com 

 

 

mailto:wesaborg@hotmail.com
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§ 83 Dnr 2019/000164 432 

Svar på Motion av Bo Sjölin (MP) - Ont om vatten, 
algblomning, övergödning, döda bottnar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen bör undersöka olika möjligheter att hålla 

kvar vatten i landskapet. Detta skulle kunna ske genom att återskapa våt-

marker som förutom att bidra till ökad grundvattentillgång, också minskar 

utförseln av näringsämnen till Östersjön. Vidare bör kommunens arbete med 

att informera om vattenanvändning fortsätta och särskilda medel ska avsättas 

för detta. Motionen efterfrågar även en tidplan för de olika åtgärder som är 

och kan bli aktuella.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 27 mars 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 27 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 december 2018. 

Kultur och tillväxtnämndens § 23/2019 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 96/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen inom ramen 

för arbetet med att säkra dricksvattentillgången, är aktiv i olika våtmarks-

projekt och har för avsikt att delta i den fortsatta utformningen av en ny 

vattensmartkampanj.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bo Sjölin 
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§ 84 Dnr 2019/000113  

Politikens besparing 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har liksom all övrig verksamhet i kommunen fått en 

minskad budgetram med 1,5 %. För kommunstyrelsens del motsvara detta 

231 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges protokoll, daterat den 25 mars 2019. 

Presidieskrivelse, daterad den 8 april 2019. 

Kommunstyrelsens § 87/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslaget till besparingar antas.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 

Verksamhetsstöd – Kommunkansliet 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(35) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-04-29  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2019/000246  

Val av ersättare i utbildningsnämnden efter Anders 
Eklöv (C) 

Sammanfattning av ärendet 

Anders Eklöv (C) har utsetts som ledamot i utbildningsnämnden. Ny 

ersättare i utbildningsnämnden ska därför utses.   

Förslag på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) föreslår Monika Löfvin-Rosén (C).   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Monika Löfvin-Rosén (C) som ersättare i utbildningsnämnden från 

den 29 april 2019 till och med mandatperiodens utgång.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Monika Löfvin-Rosén 

Utbildningsnämnden 

Sekreteraren 

Verksamhetsstöd – Löner 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
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