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§ 45   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Carl Dahlin utses att justera dagens protokoll fredagen den 9 mars 2018.  

_____ 
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§ 46   

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, samt en extra informationspunkt från Trafikverket, 

godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 47 Dnr 2018/000001 105 

Meddelanden och information 

Barn- och ungdomsverksamheten 

David Idermark, verksamhetsområdeschef och Ylva Tinnert Gelebo, 

utvecklingschef informerade bland annat om olika resultat 2017 av 

nationella prov svenska från årskurs 3, 6 och 9.  

Informerade även om att från och med höstterminen 2018 införs stadiein-

delad timplan, språkval för årskurs 6 och obligatorisk förskoleklass. 

Lokaler med utredningar och diverse investeringar samt driftkostnader för 

skolorna i Gårdby, Glömminge och Torslunda redovisades. 

Trafikverket 

Peter Sieurin, Carl-Fredrik Nelson och Gunilla Schurmann, Trafikverket 

informerade om projekt LV 136, Algutsrum-Glömminge, Glömminge-Rälla 

där målet är trafiksäker väg.  

De påtalade vikten av att kommunen utser en arbetsgrupp som samarbetar 

med Trafikverket för att nå ett bra resultat med projektet. 

Informerades även kort om Ölandsbron och dess av och påfarter. Korsningen 

vid Almérs, Storgatan och LV 136. Kyrkbyn i Mörbylånga som kommer att 

börja planläggas till hösten. 

Kalmarsunds Gymnasieförbund 

Joachim Håkansson och Carina Cerafiani, Kalmarsunds Gymnasieförbund 

informerade om aktuella och framtida utmaningar, statsbidrag, finansiella 

utvecklingen och resultat genom åren. Informerade även om att 

medlemsbidragen måste justeras. 

Tillgänglighetsrådet 

Elisabeth Cima Kvarneke, ordförande i tillgänglighetsrådet informerade om 

att rådet har diskuterat tillgänglighetsplanen och konstaterat att planen ska 

följas upp årligen och föreslår att redovisning och information om hur 

implementeringen har fungerat ska ske på kommunstyrelsens och 

tillgänglighetsrådets möten i maj.  

_____ 
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§ 48 Dnr 2018/000002 101 

Redovisning av uppdrag 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Willsund, kommundirektör informerade att vi inte hunnit med att få 

fram skiss om hur Alungårdens lokaliteter ser ut och hur den kan disponeras 

och begär förlängd tid till och med april månad ut.      

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen daterad den 19 februari 

2018. (dnr 2018/000002-101) 

Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige daterad den 

19 februari 2018. (dnr 2018/000151-101) 

Kommunstyrelsens § 283/2017, samt återkoppling av uppdrag – ta fram 

skiss om hur Alungårdens lokaliteter ser ut och hur den kan disponeras. 

(dnr 2017/001460-738) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag 

och verkställda beslut. 

2. Uppdraget att ta fram skiss om hur Alungårdens lokaliteter ser ut och hur 

den kan disponeras ska redovisas på kommunstyrelsens möte i maj.  

_____ 
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Kommundirektören 
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§ 49 Dnr 2017/001486 214 

Yttrande över Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunledningsutskottets möte den 14 februari 2018 informerade Bengt 

Johansson, mark och exploateringschef om planprogram för Färjestaden 

1:153 med flera fastigheter, samt gick igenom yttrandet som kommer att 

lämnas till plan och byggverksamheten.  

Beslutsunderlag 

Samrådsinbjudan daterad 21 december 2017. 

Yttrande daterad den 14 februari 2018. 

PM daterad den 14 februari 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande daterad den 14 februari 2018, godkänns.  

Protokollsanteckning 

Centerpartiet ställer sig bakom kommunstyrelsens yttrande i de delar som 

överensstämmer med partiets egna och övriga synpunkter som inte berörs i 

Centerpartiets yttrande. 

Anna-Kajsa Arnesson (C), Monika Löfvin-Rosén (C) och Gunilla 

Karlsson (C) 

Protokollsanteckning 

Moderaterna har som parti nyttjat möjligheten att lämna ett yttrande till 

Miljö- och byggnadsnämnden på planprogrammet för Färjestaden 1:153 

m.fl. Detta yttrande överensstämmer till stora delar med yttrandet som ligger 

som förslag till kommunstyrelsen, men inte i allt. Vi vill därför lägga en 

protokollsanteckning till handlingarna där vi förklarar att vi stödjer förslaget 

till yttrande i alla de delar där vårt eget yttrande inte har andra förslag/syn-

punkter. 

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

Agnetha Stjärnlöf (M) 

_____ 
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Expedieras till: 

Plan och byggverksamheten 

Bengt Johansson 

 

Ajournering 

Sammanträdes ajourneras klockan 12.10-13.05. 
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§ 50 Dnr 2018/000021 007 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av kommun-
styrelsens och miljö- och byggnadsnämndens 
hantering av sjukfrånvaro 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning 

av kommunstyrelsens och miljö-och byggnadsnämndens hantering av sjuk-

frånvaron. Utifrån denna granskning har en rapport upprättats och inkom till 

kommunen den 5 januari 2018. Kommunen ska nu svara revisonen på 

rapporten med att redogöra för vilka åtgärder de avser att vidta. 

Ann Willsund, kommundirektör föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport inkommen den 5 januari 2018. 

Yttrande daterad den 6 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 februari 2018.   

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att ärendet går vidare till kommunfull-

mäktige för information. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelse om de kan besluta enligt kommun-

ledningsutskottets förslag och finner att de beslutar detsamma. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Matilda 

Wärenfalks tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkandet bifalles.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande daterad den 6 februari 2018, antas och överlämnas till 

revisorerna. 

2. Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens och miljö- och 

byggnadsnämndens hantering av sjukfrånvaro med yttrandet går vidare 

till kommunfullmäktige för information.     

_____ 
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Expedieras till: 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 

Miljö- och byggnadsnämnden 

HR administrativa chefen 
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§ 51 Dnr 2018/000065 007 

Svar på Uppföljning - Granskning av kommun-
styrelsens investeringsplanering 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en uppföljning 

av en tidigare genomförd granskning, år 2016 av kommunstyrelsens 

investeringsplanering. 

Ann Willsund, kommundirektör föredrar ärendet.       

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport inkommen den 9 januari 2018. 

Yttrande daterad den 10 maj 2016. 

Yttrande daterad den 6 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 februari 2018.   

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på återremiss då yttrandet från den 10 maj 2016 

saknas i utskicket. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet återremitteras.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för komplettering av yttrande daterat den 10 maj 

2016.    

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 52 Dnr 2018/000293 860 

Svar på Remiss - Kulturplan Kalmar län 2022 - Kultur 
att växa i (KN180015) 

Sammanfattning av ärendet 

Landstingets kulturnämnd i Kalmar län begär kommunens yttrande över 

Kulturplan Kalmar län 2022 - Kultur att växa i. Kulturplanen har tagits fram 

i dialog med kommunerna, länsstyrelsen, regionala kulturaktörer, 

organisationer och övriga intresserade.  

Beslutsunderlag 

Remissförfrågan, Kulturplan Kalmar län 2022 – Kultur att växa i.  

Yttrande, daterad den 23 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förvaltningens yttrande, daterad den 23 februari 2018, som sitt eget.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

landstinget@ltkalmar.se  

Kultur- och näringslivsverksamheten 

 

 

mailto:landstinget@ltkalmar.se
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§ 53 Dnr 2018/000247 730 

Kvarboende kontra övre gräns för hemtjänst 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan handlar om hur mycket insatser den enskilde kan erhålla i hemmet 

innan Mörbylånga kommun som myndighet i stället överväger att erbjuda 

den enskilde insats i form av särskilt boende.    

Ann-Katrin Ståhl, verksamhetschef föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2018. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 8 februari 2018. 

Förslag till beslut på mötet  

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att förslaget avvisas då riktlinjer skrivs och 

beslutas av verksamheten. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt Matilda 

Wärenfalks yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget avvisas då riktlinjer skrivs och beslutas av verksamheten.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetschef, M-verksamheten 

Myndighetsavdelningen 
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§ 54 Dnr 2016/000275 480 

Svar på Medborgarförslag - Förbjud cirkusdjur på 
allmän plats i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har mottagit ett medborgarförslag om att förbjuda cirkusdjur på 

allmän plats i Mörbylånga kommun på kommunal mark.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 8 mars 2016. 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 mars 2016, § 49. 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 februari 2018.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har 

rätt att förbjuda djur på cirkus utöver vad Jordbruksverkets föreskrifter 

anger. Djurskyddsfrågor och tillsyn hanteras av länsstyrelsen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

John Heyne, Sandåsgatan 12, 392 45 Kalmar 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 55 Dnr 2017/000740 512 

Svar på Medborgarförslag - Sätt upp farthinder på 
Möllstorpsgatan, mellan Åkervägen och Storgatan 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande Möllstorpsgatan, sträckning 

Åkervägen-Storgatan. Förslagsställaren upplever att hastigheten på vägen är 

högre än 40 km och vill ha hastighetsdämpande åtgärder då det är många 

barn och djur i området, dessutom gångtrafikanter som använder vägen till 

rekreation.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 21 juni 2017. 

Plankarta för detaljplan Björnhovda 4:12 med fler, laga kraft den 12 juli 

2017. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2017. 

Utredning, daterad den 25 oktober 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 februari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 februari 2018.       

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att skolbygget 

och eventuell avstängning av vägen och tillhörande ny infart i området 

Möllstorpsgatan/Åkervägen behöver bli klart innan man kan införa 

hastighetsdämpande åtgärder.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tellie Karlsson, Tistelvägen 1, 386 31 Färjestaden 

För kännedom: 

Sekreteraren för rapport till kommunfullmäktige 
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§ 56 Dnr 2018/000003 002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 18 januari 2018. 

barn och ungdomsutskottets protokoll från den 22 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 14 februari 2018. 

Sociala utskottets protokoll från den 20 december 2017 och 14 februari 

2018. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:14-18:18.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 57 Dnr 2017/001100 730 

Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har idag en hyressättning med endast två nivåer.  Det 

innebär att alla rum, oavsett storlek och standard eller tillgång till 

gemensamhetsutrymmen, kostar lika mycket. Undantaget är några rum på 

Rönningegården som utifrån toalettens placering, utanför rummet, har en 

lägre prissättning. Standarden och storleken på rummen på våra särskilda 

boenden varierar stort, precis som tillgången till gemensamma utrymmen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2018. 

Hyror särskilda boenden i äldreomsorgen daterad den 29 januari 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 februari 2018.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen, antas att gälla 

från och med den 1 juni 2018.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 58 Dnr 2017/001309 133 

Rutin vid åldersuppskrivning av ungdomar som kommit 
till kommunen som ensamkommande barn 

Sammanfattning av ärendet 

Fråga är om kommunen ska upphäva nuvarande generösa ordning vad gäller 

regler om att behålla ansvaret för ungdomar som väntar på utvisning, har 

fyllt 18 år eller som fått sin ålder uppskriven och som väntar på att beslut fått 

laga kraft innebärande att Staten genom Migrationsverket tar över ansvaret 

enligt gällande regelsystem och därmed har ansvar för fortsatt placering av 

den nu vuxne.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens § 8/2018, återremiss. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 8 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 januari 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Elisabeth Cima-Kvarneke (V) yrkar avslag på 

vård- och omsorgsutskottets förslag och att nuvarande ordning ska gälla. 

Anne Oscarsson (SD) och Eva Folkesdotter-Paradis yrkar bifall till vård- och 

omsorgsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Matilda Wärenfalks med fleras 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt vård- och omsorgs-

utskottets förslag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för vård- och omsorgsutskottets förslag. 

Nej-röst för avslagsyrkandet. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Eva Folkesdotter Paradis (M) Matilda Wärenfalk (S) 

Carl Dahlin (M)  Kurt Arvidsson (S) 

Agneta Stjärnlöf (M)  Ulf Magnusson (S) 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  Kristina Sjöström (S) 

Monika Löfvin Rosén (C)  Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Eva Öberg (MP) 
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Anne Oscarsson (SD) 

Henrik Yngvesson (M) 

8 ja-röster och 5 nej-röster.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Upphäva nuvarande ordning vad gäller regler om att behålla ansvaret för 

ungdomar som väntar på utvisning, har fyllt 18 år eller som fått sin ålder 

uppskriven och som väntar på att beslutet fått laga kraft.  

2. Staten tar genom Migrationsverket över ansvaret enligt gällande 

regelsystem och har därmed ansvar för fortsatt placering av den nu 

vuxne.   

Reservation 

Matilda Wärenfalk (S), Kurt Arvidsson (S), Ulf Magnusson (S), Kristina 

Sjöström (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 59 Dnr 2017/000893 423 

Redovisning över kostnadsbilden för marksanering i 
hamnen Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2018 uppdra till 

kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden att på 

kommunfullmäktiges möte den 27 mars redovisa kostnadsbilden för 

marksanering i hamnen Mörbylånga.      

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges § 13/2018. 

Matrosen 1 - Översiktlig kostnadsberäkning för förorenad mark daterad den 

20 februari 2018 

Miljö- och byggnadsnämndens § 35/2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på återremiss för komplettering med kostnads-

redovisning av marknivån. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 14.20-14.25. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelse beslutar att ärendet ska 

avgöras idag. 

Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen godkänner rapporten för 

redovisning på kommunfullmäktige den 27 mars 2018 och finner att 

kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapporten daterad den 20 februari 2018 godkänns och ska redovisas på 

kommunfullmäktige den 27 mars 2018.      

_____ 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(30) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-03-06  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 60 Dnr 2017/001414 291 

Byggnation av 7-9-skola i Färjestaden (högstadieskola) 
- Alternativ och konsekvenser 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gällande en högstadieskola i Färjestaden bereddes av kommun-

styrelsen den 9 januari 2018 men då vissa delar av beslutsunderlaget vid det 

tillfället inte var helt komplett, innebär det beredningstvång som beskrivs i 

kommunallagen att ärendet efter att ha kompletterats, på nytt måste beredas 

av kommunstyrelsen för att kunna gå vidare för beslut i kommunfullmäktige.    

David Idermark, verksamhetschef, Bengt Johansson, mark- och 

exploateringschef 

Beslutsunderlag 

Skrivelse gällande ekonomiska bedömningar och konsekvenser, daterad den 

12 december 2017 och kompletterad den 23 februari 2018. 

Elevberäkningar, daterade den 8 februari 2018. 

Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2018 § 15. 

Kompletterat förslag till lokalförsörjningsplan för barn- och 

ungdomsverksamheten. 

Beräkning av kostnader för ny skola, kompletterad den 21 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 februari 2018.   

Förslag till beslut på mötet 

Anne Oscarsson (SD) och Eva Öberg (MP) yrkar på återremiss för att få alla 

kostnader och konsekvenser. 

Beslutsgång  

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller 

vid ett senare tillfälle och finner att kommunstyrelse beslutar att ärendet ska 

avgöras idag. 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

Ja   Nej 

Eva Folkesdotter Paradis (M) Anna-Kajsa Arnesson (C) 

Carl Dahlin (M)  Monika Löfvin Rosén (C) 
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Agneta Stjärnlöf (M)  Eva Öberg (MP) 

Matilda Wärenfalk (S)  Anne Oscarsson (SD) 

Kurt Arvidsson (S) 

Ulf Magnusson (S) 

Kristina Sjöström (S) 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) 

Henrik Yngvesson (M) 

9 ja-röster och 4 nej-röster.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktiges beslut från september månad 2016 fullföljs och 

verkställs. 

2. Förvaltningen har fortsatt uppdraget att inventera och pröva behovet av 

befintliga lokaler och fastigheter i syfte att optimera verksamheternas 

lokalutnyttjande för att skapa effektiviseringsvinster.    

Reservation 

Anne Oscarsson (SD) och Eva Öberg (MP) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2017/000705 311 

Motion av Matilda Wärenfalk (S) om Tommy Eliassons 
väg 

Sammanfattning av ärendet 

Matilda Wärenfalk (S) har lämnat in en motion om att hedra Tommy 

Eliassons minne genom att en gata/väg i kommunen får bära hans namn. 

Enligt skrivelsen kan detta förslagsvis vara i Färjestaden, i det nya området 

mellan Åkervägen och Möllstorpsgatan.     

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 juni 2017.  

Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2018.  

"God Ortnamnssed" Ortnamnsrådets handledning i namnvård (2016).   

Miljö- och byggnadsnämndens § 6/2018 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalles. 

2. Förslaget behandlas i samband med detaljplanering och namnsättning i 

det nya utbyggnadsområdet mellan Möllstorpsgatan och Åkervägen i 

Färjestaden. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 62 Dnr 2017/000935 487 

Motion av Pia Schröder (-) Låt oss värna om våra 
igelkottar 

Sammanfattning av ärendet 

Pia Schröder (-) har lämnat in en motion om att kommunen bör införa 

”körförbud” mot robotgräsklippare nattetid för att värna igelkottar som är 

nattaktiva djur som skadas allvarligt eller dödas av dessa gräsklippare.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 10 augusti 2017.  

Tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2018.  

Miljö- och byggnadsnämndens § 7/2018 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås.  

2. Uppdra åt förvaltningen att i samverkan med verksamhetstöd - 

kommunikation informera i "Mörbylånga - Din kommun" och på 

kommunens hemsida om att dessa gräsklippare utgör ett stort hot mot 

igelkottar nattetid. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 63 Dnr 2018/000370 173 

Räddningstjänst Öland - Höjning av taxa för felaktigt 
automatlarm 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänstens taxa för felaktigt automatlarm har under lång tid varit 

väldigt låg i jämförelse med övriga räddningstjänster i länet och täcker inte 

de kostnader räddningstjänsten har för denna verksamhet. 

Räddningstjänstens taxa för automatlarm har tidigare inte indexuppräknats.    

Beslutsunderlag 

Förslag till höjning av taxan för automatlarm, daterad den 27 november 

2017. 

Förbundsdirektionens beslut den 4 december 2017, § 54. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2018.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till taxa för felaktiga automatlarm inom Räddningstjänst Öland 

godkänns.  

2. Taxan gäller från och med den 1 april 2018. Indexuppräkning sker från 

och med år 2019 enligt räddningschefens förslag.    

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 64   

Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare 

Sekretess 
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§ 65   

Utredning om faderskap 

Sekretess 
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§ 66   

Utredning om faderskap 

Sekretess 
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Kommunstyrelsen 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M) Carl Dahlin (M) X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Monika Löfvin Rosén (C)  X 

Eva Öberg (MP)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S) Kurt Arvidsson (S) X 

Mattias Nilsson (S) Ulf Magnusson (S) X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)  X 

Anne Oscarsson (SD)  X 

 

  



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2018-03-06 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Personliga ersättare Närvaro 

Jeanette Lindh (KD) X 

Carl Dahlin (M)  (X) 

Sven Stensson (M)   -- 

Sebastian Hallén (L) -- 

Gunilla Karlsson (C) X 

Marcus Persson (C)  -- 

Johan P Hammarstedt (MP) X 

Ulf Magnusson (S) (X) 

Kurt Arvidsson (S) (X) 

Ella-Britt Andersson (S) -- 

Stig Salebäck (S) -- 

Annika Willaume (S) X 

Curt Ekvall (SD) -- 
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