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Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09:00 – 11:45, ajournering 10:30 – 10:45 

Beslutande Per-Olov Johansson (C) ordförande 

Pär Palmgren (M) 

Elisabeth Fransén (S) 

Henriette Koblanck (S) 

Per-Gunnar Olsson (SD) 

Lena Petersén (C) 

Stig Salebäck (S) 

Samuel Sigvardsson (KD) 

Liv Stjärnlöf (M) 

 

 

Övriga närvarande Christer Hävre (M) ej tjänstgörande  

Björn Samuelsson (S) ej tjänstgörande 

Anna-Kajsa Arnesson (C) vice ordf. 

kommunstyrelsen 

Henrik Yngvesson (M) oppositionsråd 

Daniel Jonsson, verksamhetsområdeschef 

Eleonor Rosenqvist, 

verksamhetsområdeschef 

Åsa Strömberg, sekreterare 

Justerare Pär Palmgren 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 21 januari 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§1 - 3, 5 - 13  
 Åsa Strömberg  

 Ordförande 

  

 Per-Olov Johansson  

 Justerare 

  

 Pär Palmgren  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

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

Organ Kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-09 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-23 Datum då anslaget tas ned 2019-02-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Åsa Strömberg  
 
 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(16) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-01-09  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2 3 
Val av justerare ................................................................................................... 3 

§ 2 Dnr 3 4 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 4 

§ 3 Dnr 77 5 
Meddelanden och information ............................................................................. 5 

§ 4 Dnr 2019/000020 002 6 
Kultur- och tillväxtnämndens delegeringsordning 2019 ....................................... 6 

§ 5 Dnr 2019/000018 106 7 
Dataskyddsombud för Kultur- och tillväxtnämnden .............................................. 7 

§ 6 Dnr 2019/000017 109 8 
Utbildning av ledamöter och ersättare i Kultur- och tillväxtnämnden .................... 8 

§ 7 Dnr 2019/000019 550 9 
Medborgarförslag - Ny industrihamn i Mörbylånga .............................................. 9 

§ 8 Dnr 2019/000021 819 10 
Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring dämmet ....................... 10 

§ 9 Dnr 2019/000025 339 11 
Kommunalt huvudmannaskap för vägar och grönområden i Vickleby 
samhälle ........................................................................................................... 11 

§ 10 Dnr 2019/000022 312 13 
Medborgarförslag - Bygga en cykelväg mellan Skogsby och Station 
Linné ................................................................................................................. 13 

§ 11 Dnr 2019/000023 312 14 
Medborgarförslag - Cykelväg från Glömminge till Algutsrum ............................. 14 

§ 12 Dnr 2019/000024 312 15 
Medborgarförslag - Cykelväg från Torslunda skola till ICA Almérs .................... 15 

§ 13 Dnr 2019/000026 16 
KTN Sammanträdesplan 2019 .......................................................................... 16 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(16) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-01-09  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1   

Val av justerare 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Pär Palmgren utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 2   

Godkännande av dagordning 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med tillägget att 

sammanträdesplanen för 2019 ska fastställas. Ordförande har även ett antal 

diskussionspunkter att ta upp under Meddelanden och information.  

_____ 

 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(16) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-01-09  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3   

Meddelanden och information 

Sammanfattning av ärendet 

 Presentation ledamöter 

Ledamöterna turas om att presentera sig för varandra, därefter presenterar sig 

närvarande tjänstepersoner. 

Föredragning verksamhetsplan 

Daniel Jonsson går kortfattat igenom den kommande verksamhetplanen och 

dess struktur. Verksamhetsplanen ska vara klar till kultur- och 

tillväxtnämndens möte i februari. 

Presidiemöten 

Ordförande har bestämt att hålla presidiemötena på de måndagar som 

majoriteten har bokat. 

Vatten och läget 

Detta ska framöver vara en stående punkt tillsammans med VA och 

avsaltningsverket. Ansvariga chefer ska då informera om sina 

verksamhetsområden. Daniel Jonsson informerar om situationen med 

kommunens grundvattennivåer. Nämnden poängterar vikten av samarbete 

om vattenfrågan med andra aktörer, framförallt med Borgholms kommun. 

Förvaltningen har redan en samverkansgrupp med Borgholm. 

Ordningsregler och närvaro 

Nämndsutbildningen kommer att täcka flertalet av de synpunkter och frågor 

som nämnden hade. 

_____ 
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§ 4 Dnr 2019/000020 002 

Kultur- och tillväxtnämndens delegeringsordning 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till delegeringsordning för kultur- och tillväxtnämnden har tagits 

fram för beslut.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämnden delegeringsordning 2019, daterad den 17 

december 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 januari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Anta kultur- och tillväxtnämndens delegeringsordning 2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Författningssamlingen 
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§ 5 Dnr 2019/000018 106 

Dataskyddsombud för Kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste varje myndighet 

som behandlar personuppgifter ha ett dataskyddsombud. I en kommun är 

varje nämnd en egen myndighet vilket innebär att varje nämnd måste besluta 

vem som ska vara dataskyddsombud för den myndigheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 december 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Therese Jigsved, Sydarkivera, utses till dataskyddsombud för kultur- och 

tillväxtnämnden i Mörbylånga kommun.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta  

Dataskyddssamordnaren 
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§ 6 Dnr 2019/000017 109 

Utbildning av ledamöter och ersättare i Kultur- och 
tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att en ny mandatperiod börjar finns behov av grundläggande 

utbildning för ledamöter och ersättare i kultur- och tillväxtnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 december 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utbildning för kultur- och tillväxtnämnden planeras till den 12 februari 

2019 klockan 13.00 - 16.30 och till den 12 mars klockan 13.00 - 16.30.  

2. Alla ledamöter och ersättare i kultur- och tillväxtnämnden kallas till 

utbildningen, tillsammans med verksamhetsområdescheferna för 

samhällsbyggnad och kultur och fritid samt kultur- och tillväxtnämndens 

sekreterare. Dessutom inbjuds personal från kommunkansliet.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ledamöter och ersättare i kultur- och tillväxtnämnden 

Verksamhetsområdeschef för samhällsbyggnad  

Verksamhetsområdeschef för kultur- och fritid  

Kultur- och tillväxtnämndens sekreterare  

Kommunkansliet 
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§ 7 Dnr 2019/000019 550 

Medborgarförslag - Ny industrihamn i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren anser att en ny industrihamn bör anläggas i Mörbylånga. 

Ett argument för förslaget är att köbildningen på Ölandsbron då skulle 

minska.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2018, § 199.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Mörbylånga hamns mindre 

goda lämplighet samt de allt för stora kostnaderna som en ombyggnad till 

industrihamn skulle medföra.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr 2019/000021 819 

Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring 
dämmet 

Sammanfattning av ärendet 

I förslaget beskrivs ett antal åtgärder som enligt förslagsställarna skulle 

kunna bidra till att öka attraktiviteten runt Dämmet i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 24 april 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Henriette Koblanck (S) yrkar på att ärendet återremitteras så att 

förvaltningen kan lämna en mer utförlig utredning. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med nämnden om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att ärendet återremitteras. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Ärendet återremitteras då nämnden önskar ett mer utförligt beslutsunderlag.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 9 Dnr 2019/000025 339 

Kommunalt huvudmannaskap för vägar och 
grönområden i Vickleby samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

En skrivelse har inkommit till kommunen från Vickleby 

samfällighetsförening. I den yrkar de på att kommunen ska överta 

huvudmannaskapet på deras vägar och att dessa då blir kommunala. De 

påtalar att Vickelby växer, ny detaljplan tagits fram och permanentboende 

bostäder byggs vilket ger ett för stort och betungande ansvar för föreningens 

styrelse.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse, inkommen den 19 juni 2018.  

Karta, daterad den 26 november 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 november 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar på att en tidsplan sätts för utredningen och att den 

ska vara klar senast den 31 december 2019. Om utredningen då inte är färdig 

ska en återrapportering ske till nämnden. 

Beslutsgång 

Ordförande hör om nämnden kan besluta enligt Pär Palmgrens yrkande och 

finner att kultur- och tillväxtnämnden beslutar detsamma.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Skrivelsen besvaras med hänvisning till förvaltningen behöver utreda frågan 

gällande väghållningen i kommunen för att kunna göra en rättvis bedömning. 

Utredningen ska vara klar senast den 31 december 2019, återrapportering till 

kultur- och tillväxtnämnden ska ske senast då. Till dess att frågan är utredd 

förblir vägarna i Vickleby i Samfällighetsföreningens vård.  

_____ 
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Expedieras till: 

Vickleby samfällighetsförening att: Håkan Björkemar 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 10 Dnr 2019/000022 312 

Medborgarförslag - Bygga en cykelväg mellan Skogsby 
och Station Linné 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en cykelväg från Ölands 

folkhögskola till Station Linné.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 22 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 3 oktober2018.  

Tjänsteskrivelse, daterade den 15 november 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen anser att vägen 

folkhögskolan-Station Linné inte är en högprioriterad sträcka.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr 2019/000023 312 

Medborgarförslag - Cykelväg från Glömminge till 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande en önskan om en cykelväg från 

Glömminge till Algutsrum då man vill kunna cykla säkert då bilarna kör fort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit, den 20 april 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut  

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till Trafikverkets kommande 

projekt på väg 136.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 12 Dnr 2019/000024 312 

Medborgarförslag - Cykelväg från Torslunda skola till 
ICA Almérs 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande att man vill ha 

en cykelväg från Torslunda skola till ICA Almérs.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 april 2018.  

Kommunalfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar på att ett förtydligande görs i tjänsteskrivelsen så att 

det bättre förklarar på vilket sätt kommunen arbetar med frågan. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med nämnden om beslut kan fattas enligt Pär Palmgrens 

yrkande och finner att kultur- och tillväxtnämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga tjänsteskrivelsen så att det bättre 

förklarar på vilket sätt kommunen arbetar med frågan.  

2. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunen redan 

arbetar med denna fråga.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 13 Dnr 2019/000026  

KTN Sammanträdesplan 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesplan har tagits fram för att avgöra datum för kultur- 

och tillväxtnämndens möten.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2019, daterad den 15 november 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Sammanträdesplan för 2019 antas.  

_____ 
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