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§ 42   

Val av justerare    

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Henriette Koblanck utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 43   

Godkännande av dagordning     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med tillägget att 

diskussionspunkt "Uppdragsbeskrivning kulturcentrum" ska ändras till 

ett beslutsärende.  

_____ 
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§ 44 Dnr KTN 2019/000056  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:5.      

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslutet godkänns.  

_____ 
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§ 45 Dnr KTN 2019/000078  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport daterad den 9 april 2019.      

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 46 Dnr KTN 2019/000177  

Ekonomisk uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för att löpande följa utvecklingen av 

verksamhetens ekonomi. Uppföljningen per den 31 mars 2019 och 

prognosen för 2019 görs för varje enskild verksamhet i samråd med 

respektive verksamhetschef.  

Beslutsunderlag 

Uppföljningsrapport per den 31 mars 2019 med prognos för 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar följande tillägg ”Förvaltningen återkommer till 

nämnden i maj med redovisning av förslag till budget i balans”. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens 

förslag och finner att nämnden beslutar detsamma.   

Vidare hör ordförande om nämnden kan besluta enligt Pär Palmgrens 

tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Uppföljning per den 31 mars 2019 med prognos för 2019 godkänns. 

2. Förvaltningen återkommer till nämnden i maj med redovisning av förslag 

till budget i balans.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 

Kultur- och fritidschef 

Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Taxefinansieringschef 
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§ 47   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Projekt dubbel markanvisning  

Emmy Thidell går igenom pilotprojektet för dubbel markanvisning.  

Primärt ska mark i Färjestaden med tillräckligt stor byggrätt användas.  

Det måste dock fungera konjunkturmässigt och hänsyn måste tas till den 

ekonomiska aspekten. Henriette Koblanck efterfrågar utvärdering och 

uppföljning på projektet.   

GiS   

Anders Adriansson går igenom vad en GiS-samordnare är och vad han gör. 

De främsta arbetsuppgifterna består av att samla och ta fram Geo-data, kartor 

och göra analyser av materialet. Data som sedan tillgängliggörs för 

medarbetare, medborgare och politiker.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.00 – 10.10. 

Gatu- och service  

Daniel Jonsson går igenom organisationsstrukturen för Gatu – och service 

samt vilka kommande projekt som planeras. Presentation görs av ny gatu- 

och servicechef, Per Gustafsson, samt gatutekniker Christina Hysing 

Borrhed. Daniel Jonsson informerar om verksamhetens planer för belysning 

och det pågående samarbetet med EO.N. Christina Hysing Borrhed föredrar 

ärende 10, Övertagande av E.ONs gatubelysning, Torp  

(Gårdby-N Möckleby).    

Vatten – nuläget.  

Jens Olsén går igenom läget med vattentillgången. Jens Olsén informerar att 

grundvattennivåerna är normala, vattenverket i Mörbylånga håller tidplanen 

och kommer att vara färdigt i juni/juli, en ny brunn tas fram i Triberga. 

Nödvattenplanen är klar och en genomgång ska ske vid nästa nämnd. 

Bevattningsförbud kommer förmodligen snart införas framöver.  

Johan Åhlund, utanför VA-kollektivet. 

Johan Åhlund, vattenansvarig LRF, informerar om sitt arbete med att hantera 

vattenbrist hos medborgare, främst privata lantbrukare, som inte tillhör det 

kommunala vattennätet. Torka är ett allvarligt hot mot vattentillgången men 
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med smart vattenhantering kan det lösas tillsammans med långsiktiga 

åtgärder. Samarbetet med Länsstyrelsen fungerar väldigt bra men det behövs 

en lagändring för att kunna genomföra tillräckliga åtgärder. Länsstyrelsen 

har initierat ett projekt som heter ”Kraftsamling vattenbrist och torka” där 

olika aktörer fördjupar sig i ämnet genom dialog och samverkan med målet 

att identifiera viktiga arbeten och processer kring just vattenförsörjning och 

torka.      

_____ 
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§ 48 Dnr KTN 2019/000093  

Medborgarförslag - Gatulampa på cykelvägen mellan 
Sjöstjärnestigen och Manetstigen 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag har inkommit från en av kommunens yngre medborgare som vill 

ha en gatulampa på cykelvägen mellan Sjöstjärnestigen och Manetstigen 

(Snäckstrand), förslagställaren tycker det är mörkt och läskigt att passera där 

på väg till kompisar. 1- 2 lyktstolpar vore enligt förslaget önskvärt. 

Alvar Nilsson, förslagsställare, informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 12 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 10 december 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 mars 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förslaget avslås med hänvisning till att det ur trafiksäkerhetssynpunkt 

inte är motiverat att förstärka den befintliga belysningen på denna sträcka 

då den avståndsmässigt håller samma sträckning som övrig belysning i 

området.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Alvar Nilsson, Sjöstjärnestigen 3, 386 33 Färjestaden 
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§ 49 Dnr KTN 2019/000152  

Ansökan om ekonomiskt stöd till kulturprojekt "Musik 
på Allvar" 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Musik på Allvar ansöker om 30 000 kronor i ekonomiskt stöd 

från Mörbylånga kommun för att kunna anordna en kammarmusikfestival i 

Resmo kyrka under sommaren 2019.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 12 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2019 

Förslag till beslut på mötet 

Björn Samuelsson (S) yrkar på att föreningen beviljas hela 

ansökningsbeloppet.  

Pär Palmgren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, det vill 

säga att bevilja föreningen ekonomiskt stöd med 15 000 kronor, med 

instämmande från Lena Petersén (C) och Samuel Sigvardsson (KD). 

Björn Samuelsson (S) ändrar sitt yrkande till att föreningen istället beviljas 

20 000 kronor.   

Pär Palmgren (M) återtar sitt yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Björn Samuelssons 

ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt ändringsyrkandet. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Bevilja ansökan om ekonomiskt stöd med 20 000 kr. 

2. Beloppet ska belasta kulturverksamhetens konto för egna kulturaktiviteter. 

Reservation 

Per-Gunnar Olsson (SD) reserverar sig. Lena Petersén (C) reserverar sig till 

förmån för eget förslag.  

_____ 
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Expedieras till: 

Cke Lavér, ckelaver@hotmail.com  

 

 

 

mailto:ckelaver@hotmail.com
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§ 50 Dnr KTN 2019/000090  

Medborgarförslag - Ordna med "amnesti för skrotbilar" 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget om att ge amnesti för 

skrotbilar under en period av två månader. Förslaget motiveras med att det 

står skrotbilar lite varstans vilket leder både till miljöproblem med 

miljöfarliga ämnen samt att naturen förfulas av dessa fordon.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget, inkommit den 3 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) yrkar på följande tillägg ”Att kommunen kampanjar på 

hemsidan om hur man bäst kan deponera skrotbilar”.  

Beslutsgång 

Ordförande hör med nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens 

förslag och finner att nämnden beslutar detsamma.   

Vidare hör ordförande om nämnden kan besluta enligt Lena Peterséns 

tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen anser 

att det saknas resurser för en punktinsats och att de skrotbilar som 

finns i kommunen inte är av ett sådant stort dilemma att det motiverar 

en amnesti. 

2. Kommunen ska kampanja på sin officiella hemsida om hur man bäst 

kan deponera skrotbilar.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lena Petersén, Lena.petersen.mbla@telia.com  

 

mailto:Lena.petersen.mbla@telia.com
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§ 51 Dnr KTN 2019/000179  

Övertagande av E.ON:s gatubelysning, Torp (Gårdby-N 
Möckleby) 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har påbörjat övertagandet av vägbelysningen från 

E.ON. I samband med detta ser kommunen över vilken vägbelysning som 

ska behållas och vilka som bör släckas ned alternativt överlåtas. Då det finns 

ett lagkrav om att all belysning ska mätas, måste mätarskåp sättas upp där 

kommunen avser att ta över belysning. Områden det berör är Torp, 

Gårdby/Norra Möckleby.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 april 2019. 

Karta, daterad den 1 april 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förslaget är att sträckan i Torp reinvesteras i samförläggning med E.ON 

med hänvisning till att kostnaden för schakt och uppsättning av nya 

lampor blir mindre i samförläggningen än i kommunens egna regi och 

dessutom minskas kostnaderna i underhåll och el då lamporna får led-

armaturer.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Gatu- och service 
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§ 52 Dnr KTN 2019/000206  

Kulturcentrum Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Under planeringen av utvecklingen av Färjestadens centrum har frågan om 

ett Kulturhus vid flera tillfällen varit aktuell. Det finns idag idéer om att 

bygga om Beijers till ett Kulturhus i samband med att Beijers flyttar till den 

så kallade Nettotomten. Delar av den verksamheten som var tänkt ingå i det 

Kulturhuset har dock planerats in i den kommande nya skolan för högstadiet. 

Behov finns att utreda vilka lokaler som redan finns och som kan nyttjas för 

olika aktiviteter och göra en tydlig sammanställning av med beskrivning av 

vilka aktiviteter som medborgarna önskar ge utrymme till. Det ska även 

utredas hur utvecklingen av Zokker kan skötas.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, inkommen den 10 april 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ärendets namn byts till "Kulturcentrum i Mörbylånga kommun". 

2. Förslaget till beslut flyttas till slutet av dokumentet. 

3. Projektbeskrivningen antas. 

4. Förvaltningen får i uppdrag att sätta tidslinjaler i projektet efter 

projektbeskrivningen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och fritid 
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§ 53 Dnr KTN 2019/000178  

Exploateringsavtal - Isgärde 6:17 

Sammanfattning av ärendet 

Exploateringen avser 6 villatomter i Isgärde. Exploateringsavtalet ska 

godkännas och undertecknas av båda parter innan ny ”Detaljplan för del av 

Isgärde 6:17 med flera, Ottos väg, Mörbylånga kommun” antas av 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterat den 28 mars 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 mars 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar exploateringsavtalet.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(20) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-04-16  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr KTN 2019/000024  

Medborgarförslag - Cykelväg från Torslunda skola till 
ICA Almérs 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande en cykelväg från 

Torslunda skola till ICA Almérs. Förslagsställaren tycker vägen är smal, 

osäker, att bilar kör för fort och att det är bra för miljön om fler skulle kunna 

cykla till affären.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget inkommit den 16 april 2018. 

Kommunalfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2018. 

Kultur och tillväxtnämnden § 12, daterad den 9 januari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 19 mars 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunen inom 

ramen för sina befogenheter och ekonomiska förutsättningar redan 

arbetar med denna fråga.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 55 Dnr KTN 2019/000089  

Medborgarförslag - Ny broförbindelse mellan 
Mörbylånga och Kolboda 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har inkommit med förslaget att bygga en ny bro mellan 

Kolboda (Kalmar) och Mörbylånga, detta motiveras med att trycket på den 

befintliga bron skulle minska och en tågförbindelse mellan Kolboda och 

Mörbylånga skulle kunna upprättas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 mars 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om en ny bro 

ligger på nationell nivå.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 56   

Diskussionsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Möte med KLT den 17 april 

Ordföranden, vice ordföranden samt Samuel Sigvardsson (KD) ska 

gemensamt besöka kollektivtrafiknämnden den 17 april och ber ledamöterna 

skicka in frågor som de kan ta med sig till mötet.      

_____ 
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