
 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-20 
Dnr 

KS 2020/000056 

  

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag som av kommunfullmäktige remitterats till 

kommunstyrelsen för beslut eller för beredning och där beslut inte har fattats 

ska rapporteras till kommunfullmäktige i april och oktober varje år.     

Beslutsunderlag 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, daterad den 19 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

När medborgarförslag lämnas in till kommunfullmäktige ska 

kommunfullmäktige besluta om vilken nämnd som ska bereda ärendet och 

om ärendet också ska beslutas av nämnden eller lämnas tillbaka till 

kommunfullmäktige för beslut efter det att ärendet har beretts. 

Kommunfullmäktige beslutar också om när beslut i varje enskilt 

medborgarförslag senast ska vara fattat. 

I aktuell rapport finns fem medborgarförslag där beslut inte har fattats. Tre 

av medborgarförslagen är remitterade till kommunstyrelsen för beslut och 

två för beredning. Av dessa medborgarförslag ska enligt 

kommunfullmäktiges beslut ett medborgarförslag beslutas senast maj 2020 

och de övriga medborgarförslagen skulle ha beslutats i mars 2020, februari 

2020, september 2019 respektive februari 2018. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte att finns något rimligt alternativ till förslaget till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunicering. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Redovisningen av obesvarade medborgarförslag för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde godkänns.     
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Datum 

2020-03-20 
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Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommundirektören 

Kommunkansliet 

 



 

 

 
 
 

MEDBORGARFÖRSLAG EJ BESVARADE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-19 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

  

 

Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Handläggare 

2019/000518 2019-10-14 Medborgarförslag - Redovisning av personalkostnader Kerstin Parker 

2019/000414 2019-08-20 Medborgarförslag - Fortsätt med projektet "Lära äldre den nya 
tekniken" 

Kim Ahlqvist 

2019/000374 2019-07-04 Medborgarförslag - Inrätta en minneslund för askspridning och 
urnsättning utanför Svenska Kyrkan 

Ann Willsund 

2019/000157 2019-03-04 Medborgarförslag - Placera en informationsskylt vid Kamerala 
Villan 

Kim Ahlqvist 

2019/000075 2017-08-11 Medborgarförslag - Sponsringen av Pensionärernas dag på 
Ölands Djurpark 

Kim Ahlqvist 

 



 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Sida 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 
JOHANSSON 

2020-03-19 

12:06:04 

LIV ISABEL 
VICTORIA 

STJÄRNLÖV 

2020-03-19 

12:47:51 

   

 

§ 40 Dnr KTN 2020/000172  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar obesvarade medborgarförslag hos kultur- och 

tillväxtnämnden. 

Beslutsunderlag 

Obesvarade medborgarförslag KTN, daterade den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får uppskov att bereda medborgarförslag med 

diarienummer 2019/000541. Medborgarförslaget ska beredas så att beslut 

kan tas senast på årets sista kommunfullmäktigesammanträde. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 

 
 
 

MEDBORGARFÖRSLAG EJ BESVARADE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-03 
 
KULTUR- OCH 
TILLVÄXTNÄMNDEN 

 

  

 

Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Ansvarig/Kommentar 

2020/000167 2018-08-16 Medborgarförslag - Mörkläggningsrullgardiner i 
samlingslokalen Ladan för att förhindra skador 

Matheus Tholin 

2020/000009 2019-11-29 Medborgarförslag - Ändrade belysningstider för kommunens 
gatubelysning 

Per Gustafsson 

2020/000008 2019-11-27 Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i 
Färjestaden 

Per Gustafsson 

2019/000691 2019-10-29 Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Algutsrum Per Gustafsson 

2019/000690 2019-10-22 Medborgarförslag - Hundrastgård i Algutsrum Per Gustafsson 

2019/000689 2019-10-14 Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg från 
Ölandsbrofästet till Aledal 

Per Gustafsson 

2019/000688 2019-10-14 Medborgarförslag -  Hundrastgård i Södra Möckleby Per Gustafsson 

2019/000541 2019-10-07 Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida Annika Nerfont Zadig 

2019/000540 2019-09-13 Medborgarförslag - Ett kommunalt Samhall Lena Sjögren 

2019/000539 2019-10-02 Medborgarförslag - Subventionera KLT:s månadskort för buss i 
likhet med Kalmar kommun 

Eve-Linn Nilsson 

2019/000538 2019-09-11 Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 30-dagars 
pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar 

Eve-Linn Nilsson 

2019/000502 2019-08-19 Medborgarförslag - Via "app" få reda på vilket vatten som går 
ut i ledningarna 

Jens Olsén 

2019/000193 
 

2019-03-05 Medborgarförslag - Gör Kamerala Villan till ett betydelsefullt 
kulturcentrum för södra Öland 

Annika Nerfont Zadig 

2019/000088 2018-09-24 Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens hamn Per Gustafsson 

 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-02-14 
Dnr 

KTN 2020/000172 

  

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen redovisar obesvarade medborgarförslag hos kultur- och 

tillväxtnämnden.     

Beslutsunderlag 

Obesvarade medborgarförslag KTN, daterade den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Inom kultur- och tillväxtnämnden finns tre verksamhetsområden som ska 

redovisa obesvarade medborgarförslag. Samhällsbyggnad, VA och 

fjärrvärme och kultur och fritid. 

Samhällsbyggnad har åtta obesvarade medborgarförslag, kultur och fritid har 

fyra och VA och fjärrvärme har ett. Nedan följer listor med 

verksamhetsområdenas respektive medborgarförslag med förklaringar och 

överväganden. 

Samhällsbyggnad: 

 2020/000009 ”Ändrade belysningstider för kommunens 

gatubelysning”. Ankom den 29 november 2019. Förvaltningen har 

berett ärendet och anmält det till kultur- och tillväxtnämndens 

sammanträde den 10 mars 2020. 

 2020/000008 ”Öka trafiksäkerheten på Skogsgatan i Färjestaden”. 

Ankom den 27 november 2019. Förvaltningen har berett ärendet och 

anmält det till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 

mars 2020. 

 2019/000691 ”Rastgård för hundar i Algutsrum”. Ankom den 29 

oktober 2019. Förvaltningen har berett ärendet. Därefter har kultur- 

och tillväxtnämnden behandlat ärendet på sammanträdet den 11 

februari 2020. 

 2019/000690 ”Hundrastgård i Algutsrum”. Ankom den 22 oktober 

2019. Förvaltningen har berett ärendet. Därefter har kultur- och 

tillväxtnämnden behandlat ärendet på sammanträdet den 11 februari 

2020. 

 2019/000689 ”Belysning av gång- och cykelväg från Ölandsbrofästet 

till Aledal”. Ankom den 14 oktober 2019. Förvaltningen har berett 
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ärendet. Därefter har kultur- och tillväxtnämnden behandlat ärendet 

på sammanträdet den 11 februari 2020. 

 2019/000688 ”Hundrastgård i Södra Möckleby”. Ankom den 14 

oktober 2019. Förvaltningen har berett ärendet och anmält det till 

kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 mars 2020. 

 2019/000539 ”Subventionera KLT:s månadskort för buss i likhet 

med Kalmar kommun”. Ankom den 2 oktober 2019. Förvaltningen 

har berett ärendet. Därefter har kultur- och tillväxtnämnden behandlat 

ärendet på sammanträdet den 11 februari 2020. 

 2019/000538 ”Subventionera KLT:s 30-dagars pendlarbusskort 

mellan Färjestaden och Kalmar”. Förvaltningen har berett ärendet. 

Därefter har kultur- och tillväxtnämnden behandlat ärendet på 

sammanträdet den 11 februari 2020. 

 2019/000088 ”Installera en båttvätt i Färjestadens hamn”. Ankom 

den 24 september 2018. Förvaltningen har berett ärendet. Därefter 

har kultur- och tillväxtnämnden behandlat ärendet på sammanträdet 

den 11 februari 2020. 

Kultur och fritid: 

 2020/000167 ”Mörkläggningsrullgardiner i samlingslokalen Ladan 

för att förhindra skador”. Ankom den 16 augusti 2018. Ärendet 

trillade mellan stolarna i och med organisationsförändringen 

2018/2019. Förvaltningen hade då berett ärendet men det gick inte 

upp till beslut. Förvaltningen har berett ärendet på nytt. Ärendet är 

anmält till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 mars 

2020. 

 2019/000541 ”Placering av Kronans babordssida”. Ankom den 7 

oktober 2019. På grund av personalomsättning har förvaltningen inte 

hunnit bereda ärendet. Förvaltningen bereder ärendet för beslut i 

skrivande stund. Därför begär förvaltningen uppskov. 

 2019/000540 ”Ett kommunalt Samhall”. Ankom den 13 september 

2019. Förvaltningen bereder ärendet i skrivande stund och planerar 

att anmäla det till kultur- och tillväxtnämndens sammanträde den 10 

mars 2020. 

 2019/000193 ”Gör Kamerala Villan till ett betydelsefullt 

kulturcentrum för södra Öland”. Ankom den 5 mars 2019. Kultur- 

och tillväxtnämnden har berett ärendet men det har inte markerats 

som avslutat. Förvaltningen avslutar ärendet hos nämnden. 

VA och fjärrvärme: 

 2020/000502 ”Via ”app” få reda på vilket vatten som går ut i 

ledningarna”. Ankom den 19 augusti 2019. Förvaltningen beklagar 

att ärendet inte har hunnit beredas i tid. Förvaltningen bereder 

ärendet i skrivande stund och planerar att anmäla det till kultur- och 

tillväxtnämndens sammanträde den 10 mars 2020. 
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Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Kommunfullmäktige kan ge förvaltningen uppskov. 

Ett sådant beslut bör lämpligen sätta en tidpunkt för när ärendet ska vara 

handlagt för beslut. En lämplig tidpunkt att ge uppskov till är 

kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 

Kommunfullmäktige kan besluta att avskriva ett medborgarförslag. 

Med stöd i kommunallagen 5 kap. 35 § får fullmäktige avskriva ett 

medborgarförslag från vidare handläggning om det har gått mer än ett år 

sedan medborgarförslag väcktes. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen får uppskov att bereda medborgarförslag med diarienummer 

2019/000541. Medborgarförslaget ska beredas så att beslut kan tas senast på 

årets sista kommunfullmäktigesammanträde.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Sam Samuelsson 

Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 

Samhällsbyggnad 

VA och fjärrvärme 

Registrator 

 



 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-03-19  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

JOHAN ÅLUND 

2020-03-26 

14:10:56 

PER OLOF 

JOHANSSON 

2020-03-26 

14:31:57 

   

 

§ 41 Dnr SBN 2020/000040  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag hos 

samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnad har ett obesvarat 

medborgarförslag. 

Medborgarförslag - Ta tillvara regnvatten för bevattning och spolning av 

toaletter. Förvaltningen har berett ärendet till sammanträdet den 19 mars 

2020 men på grund av rådande situation med Coronaviruset och covid-19 

beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ärendet utgår från mötet och flyttas 

fram till ett kommande möte.  

Beslutsunderlag 

Rapport om ej besvarade medborgarförslag daterad 31 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Datum 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 

 

  

 

Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Handläggare 

2020/000038 2018-08-20 Medborgarförslag - Ta tillvara regnvatten för bevattning och 
spolning av toaletter 

 

 



 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-20 
Dnr 

KS 2020/000057 

  

 

Redovisning av obesvarade motioner för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde  

Beskrivning av ärendet 

Motioner som kommit in till kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 

beslutas inom ett år från det att motionen kom in. Motioner som inte är 

beslutade ska redovisas i april varje år till kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Redovisning av obesvarade motioner för kommunstyrelsen, daterad den 

19 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

När motioner lämnas in till kommunfullmäktige ska kommunfullmäktige 

besluta om vilken nämnd som ska bereda ärendet. 

I aktuell rapport finns fyra motioner där beslut inte har fattats. Av dessa 

motioner ska en motion beslutas senast december 2020 och en motion senast 

september 2020. De övriga motionerna skulle ha beslutats senast i februari 

2020 respektive september 2019. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inte att det finns något rimligt alternativ till förslaget till 

beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunicering. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Redovisningen av obesvarade motioner för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden godkänns.     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 
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Fattat beslut expedieras till: 

Kommundirektören 

Kommunkansliet 

 



 

 

 
 
 

EJ BESVARADE MOTIONER - KOMMUNSTYRELSEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-19 

 

  

 

Diarienummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig 

2019/000613 2019-12-09 Carl Dahlin (M) Motion av Carl Dahlin (M) - Inför en visselblåsarfunktion i 
Mörbylånga kommun 

Kommunfullmäktige 
200330 

2019/000441 2019-09-04 Eric Dicksson (KD)/Nina 
Åkesson Nylander (KD) 

Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - 
Inför intraprenad i Mörbylånga kommun 

Ann Willsund 

2019/000129 2019-02-19 Eva Folkesdotter Paradis (M) Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) och Ingela Fredriksson (M) 
- Införande av funktionen seniorlots 

Kim Ahlqvist 

2019/000103 2018-09-19 Pia Schröder Motion av Pia Schröder (-) - Nyanställda som erbjuds fasta tjänster 
ska ha minst gymnasiekompetens 

Kerstin Parker 
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§ 41 Dnr KTN 2020/000173  

Redovisning av obesvarade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar obesvarade motioner hos kultur- och 

tillväxtnämnden. 

Beslutsunderlag 

Obesvarade motioner KTN, daterad den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motion med diarienummer 2019/000639 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35. 

2. Motion med diarienummer 2019/000097 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 

 
 
 

MOTIONER EJ BESVARADE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-03 
 
KULTUR- OCH 
TILLVÄXTNÄMNDEN 

 

  

 

Diarienummer Ankomstdatum Beskrivning Ansvarig 

2020/000019 2020-01-10 Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) - 
Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun 

Matheus Tholin 

2019/000639 2018-05-04 Motion av Pia Schröder (M) - Djurvänligare kommun Matheus Tholin 

2019/000140 2019-02-18 Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt vid 
avfarten från Ölandsbron 

Daniel Jonsson 

2019/000099 2018-08-06 Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område 

Jens Olsén 

2019/000097 2018-08-21 Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S), Jerker Nilsson (S), 
Kristina Sjöström (S) och Seita Riikonen (S) - Trivsellösningar i 
Mörbylånga hamn 

Matheus Tholin 

 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-12 
Dnr 

KTN 2020/000173 

  

 

Redovisning av obesvarade motioner  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen redovisar obesvarade motioner hos kultur- och 

tillväxtnämnden.     

Beslutsunderlag 

Obesvarade motioner KTN, daterad den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Inom kultur- och tillväxtnämnden finns tre verksamhetsområden som ska 

redovisa obesvarade motioner. Samhällsbyggnad, VA och fjärrvärme och 

kultur och fritid. 

Kultur och fritid har tre obesvarade motioner, samhällsbyggnad har en och 

VA och fjärrvärme har en. Nedan följer listor med verksamhetsområdenas 

respektive motioner med förklaringar och överväganden. 

Kultur och fritid: 

 2020/000019 ”Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun”. Ankom 

den 10 januari 2020. Motionen är nyligen inkommen och 

förvaltningen har inte haft tid att bereda ärendet än. Uppskov eller 

avskrivning är därför inte aktuellt. Förvaltningen har för avsikt att 

bereda ärendet för beslut inom normal tidsram.  

 2019/000639 ”Djurvänligare kommun”. Ankom den 4 maj 2018. 

Organisationsförändringen 2018/2019 innebar att hundratals ärenden 

skulle flyttas från kommunstyrelsens diarium till respektive 

nämnders diarier. En del ärenden missades i processen, varav denna 

motion var ett ärende. Förvaltningen har granskat motionen och 

kommit fram till att det är många olika förslag i motionen som inte är 

en kommunal fråga. På grund av det och då det har passerat mer än 

ett år sedan motionen väcktes föreslår förvaltningen att motionen 

avskrivs. 

 2019/000097 ”Trivsellösningar i Mörbylånga hamn”. Ankom den 21 

augusti 2018. Förvaltningen avvaktade besked för detaljplan för 

Mörbylånga hamn. När kommunen sedan hamnade i rättslig tvist 

med en investerare i hamnen prioriterade förvaltningen ned ärendet. 

Då tvisten fortfarande pågår är det oklart när motionen kan beredas. 

Med det i åtanke och då motionen väcktes för mer än ett år sedan 

föreslår förvaltningen att motionen avskrivs. 
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Samhällsbyggnad: 

 2019/000140 ”Byt ut välkomstskylt vid avfarten från Ölandsbron”. 

Ankom den 18 februari 2019. Förvaltningen beklagar att ärendet inte 

har hunnit hanteras i tid men förvaltningen bereder ärendet i 

skrivande stund. Ärendet beräknas gå till nämnden den 10 mars 2020. 

VA och fjärrvärme: 

 2019/000099 ”Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område”. 

Ankom den 6 augusti 2018. Förvaltningen beklagar att ärendet inte 

har hunnit hanteras i tid. Ärendet är anmält till nämndsammanträde 

den 10 mars 2020. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Kommunfullmäktige kan ge förvaltningen uppskov. 

Ett sådant beslut bör lämpligen sätta en tidpunkt för när ärendet ska vara 

berett för beslut. En lämplig tidpunkt att ge uppskov till är 

kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 

Kommunfullmäktige kan besluta att avskriva en motion. 

Med stöd i kommunallagen 5 kap. 35 § får fullmäktige avskriva en motion 

från vidare handläggning om det har gått mer än ett år sedan motionen 

väcktes. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Motion med diarienummer 2019/000639 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35. 

2. Motion med diarienummer 2019/000097 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35.       

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Sam Samuelsson 

Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 

Samhällsbyggnad 

VA och fjärrvärme 

Registrator 
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§ 44 Dnr SBN 2020/000041  

Redovisning av obesvarade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av obesvarade motioner hos samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnad har två obesvarade motioner.   

Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i Mörbylånga kommun. 

Förvaltningen har berett ärendet och samhällsbyggnadsnämnden har 

behandlat ärendet på sammanträdet den 19 mars 2020.  

Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten. Förvaltningen har 

berett ärendet och samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på 

sammanträdet den 19 mars 2020.  

Innan dagens beslutsärenden fanns två motioner som ej är besvarade på 

rapport om ej besvarade motioner. Två motioner har besvarats vid mötet den 

19 mars, vilket innebär att samhällsbyggnadsnämnden inte har några 

motioner att besvara. 

Beslutsunderlag 

Rapport om ej besvarade motioner daterad 31 januari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 

_____ 
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2020/000037 2019-01-03 Motion av Ulf Elgehed (MP) – Separering av regnvatten  

2020/000039 2018-09-20 Motion av Pia Schröder (-) – Bevara havsutsikten i Mörbylånga 
kommun 
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§ 17 Dnr KTN 2019/000539  

Medborgarförslag - Subventionera KLT:s månadskort 
för buss i likhet med Kalmar kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår man en subventionering av KLT:s månadskort 

för buss likt Kalmar kommun har gjort. Detta för att minska biltrafiken och 

locka fler till att åka buss över Ölandsbron.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 oktober 2019 § 194. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020. 

Förslag på mötet  

Ordförande föreslår att förvaltningen lämnar en återrapport om hur ärendet 

fortskrider till kultur- och tillväxtnämndens möte den 14 april 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla förslaget 

om återrapportering och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att lämna en återrapport om hur ärendet 

fortskrider till kultur- och tillväxtnämndens möte den 14 april 2020.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående 

utredning och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 194 Dnr KS 2019/000500  

Anmälan av Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 
månadskort för buss i likhet med Kalmar kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att subventionera KLT:s månadskort 

för buss i likhet med Kalmar kommun för att få bort biltrafik och tänka på 

miljön.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums §102/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 

det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ann Nilsson,   

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Medborgarförslag - Subventionera KLT:s månadskort 
för buss i likhet med Kalmar kommun  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslår man en subventionering av KLT:s månadskort 

för buss likt Kalmar kommun har gjort. Detta för att minska biltrafiken och 

locka fler till att åka buss över Ölandsbron.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 oktober 2019 § 194. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga kommun har påbörjat en utredning om alternativ och kostnader 

för möjligheten att subventionera KLT:s pendlarkort inom Mörbylånga 

kommun och till Kalmar samt Borgholm. Kommunen ska inom kort ta 

kontakt med KLT och diskutera frågan. Eventuell subventionering kan 

förhoppningsvis beslutas innan sommaren och träda i kraft till hösten 2020.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Positiv påverkan på perspektivet ”folkhälsa” eftersom möjligheterna att nå 

en fossilfri kommun ökar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående utredning 

och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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Ann Nilsson,  

Mark- och exploatering 
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§ 18 Dnr KTN 2019/000538  

Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 30-dagars 
pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en subventionering av KLT:s månadskort för 

buss likt Kalmar kommun har gjort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 september 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 oktober 2019 § 193. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020.   

Förslag på mötet  

Ordförande föreslår att förvaltningen lämnar en återrapport om hur ärendet 

fortskrider till kultur- och tillväxtnämndens möte den 14 april 2020.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla förslaget 

om återrapportering och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att lämna en återrapport om hur ärendet 

fortskrider till kultur- och tillväxtnämndens möte den 14 april 2020.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående 

utredning och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 193 Dnr KS 2019/000461  

Anmälan av Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 
30-dagars pendlarbusskort mellan Färjestaden och 
Kalmar 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun borde subventionera 

KLT:s 30-dagars pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar precis som 

Kalmar kommun har börjat göra sedan parkeringsavgiften i Kalmar höjts.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 september 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 101/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 

det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jenny Malmstedt,   

Kultur- och tillväxtnämnden 
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Medborgarförslag - Subventionera KLT:s 30-dagars 
pendlarbusskort mellan Färjestaden och Kalmar  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en subventionering av KLT:s månadskort för 

buss likt Kalmar kommun har gjort.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 september 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 30 oktober 2019 § 193. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 januari 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Mörbylånga kommun har påbörjat en utredning om alternativ och kostnader 

för möjligheten att subventionera KLT:s pendlarkort inom Mörbylånga 

kommun och till Kalmar samt Borgholm. Kommunen ska inom kort ta 

kontakt med KLT och diskutera frågan. Eventuell subventionering kan 

förhoppningsvis beslutas innan sommaren och träda i kraft till hösten 2020. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Positiv påverkan på perspektivet ”folkhälsa” eftersom möjligheterna att nå 

en fossilfri kommun ökar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras genom att ärendet är under pågående utredning 

och beslut i frågan avgörs efter att den är klar.  

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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Fattat beslut expedieras till: 
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Mark- och exploatering 
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§ 44 Dnr UN 2019/000387  

Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en öppen förskola ska öppnas i Mörbylånga då 

det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 september 2019.  

Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordföranden föreslår förvaltningens förslag till beslut alternativ 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med nämnden om de kan besluta enligt eget förslag och finner 

att nämnden beslutar enligt alternativ 2. 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls med uppdrag till förvaltningen att söka lokaler i 

syfte att öppen förskola kan starta i Mörbylånga redan hösten 2020.  

_____ 
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Medborgarförslag - Öppen förskola i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en Öppen förskola ska öppnas i 

Mörbylånga då det behövs en träffpunkt i Mörbylånga för föräldralediga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag , inkommit 4 september 2019.  

Kommunfullmäktige, beslut den 23 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad 20 februari 2020. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och 

pedagogisk omsorg. Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk 

verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som 

de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. (Skollagen 25 kap. 3§) 

Idag finns en öppen förskola i Färjestaden som har verksamhet fem 

dagar/vecka. Alla barn i Mörbylånga kommun är välkomna till den öppna 

förskolan i Färjestaden tillsammans med vuxen.  

En öppen förskola i Mörbylånga är rimligt inte minst pga. avståndet från 

södra Öland till Färjestaden. Förvaltningen föreslår att starta upp en öppen 

förskola i Mörbylånga då lokaler frigörs vid Skansenskolan. Vid 

projekteringen av Skansenskolan bör därför lokaler för öppen förskola finnas 

med som kan stå klara 2022.  

Samtidigt som man öppnar Öppen förskola i Mörbylånga en dag/vecka 

minskar man motsvarande tid i Färjestaden så att nuvarande personal kan 

arbeta på båda ställena. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Alternativ 1: Ingen förändring, öppen förskola erbjuds enbart i Färjestaden. 

Alternativ 2: Förvaltningen får i uppdrag att söka externa lokaler i syfte att 

öppen förskola kan starta i Mörbylånga redan hösten 2020. Detta innebär 

dock en fördyrning med ökade lokalkostnader.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Kommunicering pågår och redovisas när tjänsteskrivelsen presenteras. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet påverkar positivt kommunens arbete med barn och deras 

vårdnadshavare. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls enligt förvaltningens huvudförslag.   

David Idermark 

Skolchef Mörbylånga kommun 

 Ylva Tinnert-Gelebo 

  Utvecklingsledare 

  

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Sofia Sörensen  

David Idermark, skolchef 
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§ 176 Dnr KS 2019/000443  

Anmälan av Medborgarförslag - Öppen förskola i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om etablering av en öppen förskola 

i Mörbylånga där barn och föräldrar kan mötas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 september 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 92/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till utbildningsnämnden för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sofia Sörensen,   

Utbildningsnämnden 

 

 

 





 

 

 

42. 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-03-10  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 
JOHANSSON 

2020-03-19 

12:06:04 

LIV ISABEL 
VICTORIA 

STJÄRNLÖV 

2020-03-19 

12:47:51 

   

 

§ 42 Dnr KTN 2019/000140  

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt 
vid avfarten från Ölandsbron 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs synpunkter på den skylt som är placerad vid avfarten 

från Ölandsbron till Färjestaden och södra Öland. Skylten ger inte längre 

besökare något trevligt första intryck då den är skadad och sliten av tid och 

väder. Motionen föreslår att Ölands Kommunalförbund ÖKF, ska få i 

uppdrag att byta skylt inför turistsäsongen 2020. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 25 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar på att förslaget till beslut ändras till ”motionen 

bifalls” istället för ”besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla 

förvaltningens förslag till beslut med Liv Stjärnlövs (M) ändringsyrkande 

och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls med hänvisning till att förvaltningen i en skrivelse till 

Ölands Kommunalförbund informerat om synpunkterna i motionen. 

_____ 
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Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt 
vid avfarten från Ölandsbron  

Beskrivning av ärendet 

I motionen framförs synpunkter på den skylt som är placerad vid avfarten 

från Ölandsbron till Färjestaden och södra Öland. Skylten ger inte längre 

besökare något trevligt första intryck då den är skadad och sliten av tid och 

väder. Motionen föreslår att Ölands Kommunalförbund ÖKF, ska få i 

uppdrag att byta skylt inför turistsäsongen 2020.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförande, beslut daterat den 25 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen beklagar inledningsvis att motionen inte har kunnat beredas 

inom föreskriven tid.  

ÖKF är huvudman för Ölands Turistbyrå och frågor om turism och 

besöksnäring. Förvaltningen bedömer att synpunkterna i motionen är 

välgrundade och att det är rimligt att kommunen i en skrivelse informerar 

kommunalförbundet om de förslag och synpunkter gällande skylten och dess 

skick som framförs i motionen. Förvaltningen vill särskilt notera 

motionärens konstaterande att turister i första hand kommer till Öland 

snarare än till någon av de bägge kommunerna och att skylten därför bör 

innehålla ett ”Välkommen till Öland”. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Mot bakgrund av motionens första förslagspunkt kan förvaltningen inte se att 

det finns alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut är inte av den karaktären att det behöver kommuniceras 

enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att förvaltningen i en skrivelse 

till Ölands Kommunalförbund informerat om synpunkterna i motionen.      

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Henrik Yngvesson 
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 Beslutet skickas till: 
Kultur- och tillväxtnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) -  Byt ut välkomstskylt vid avfarten från Ölandsbron. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 februari 2019.  

Beslut 

Motionen remitteras till kultur- och tillväxtnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
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 Ölands Kommunalförbund 

 

Välkomstskylten vid avfarten från Ölandsbron mot 
Färjestaden och södra Öland 

Mörbylånga kommun vill uppmärksamma kommunalförbundet på de 

synpunkter beträffande ovan nämnda välkomstskylt som tidigare har 

framförts i en motion till kommunfullmäktige. 

Av motionen framgår att skylten är i dåligt skick och inte ger besökare något 

trevligt första intryck. Den är skadad och sliten med nedre delen lagad med 

effekten att den inte lyser kvällstid. En viktig synpunkt i motionen är också 

den att turister i första hand besöker Öland, snarare än specifikt någon av 

kommunerna. På en ny skylt borde det därmed finnas ett ”Välkommen till 

Öland”. 

Mörbylånga kommun rekommenderar därför kommunalförbundet att i 

enlighet med förslagen i motionen, byta skylten mot en ny som lockar och 

anspelar på begreppet ”Solen och Vindarnas Ö”. 

Vänliga hälsningar 

Ann Willsund 

Kommundirektör  
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§ 43 Dnr KTN 2019/000099  

Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område 

Sammanfattning av ärendet 

Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) har lämnat in en motion där de 

yrkar på att en utredning startas för att visa möjligheten och kostnaderna för 

att bygga ett mindre vattenverk vid ett av Sveriges geologiska undersökning, 

SGU:s, ny-borrade brunnshål i Frösslunda samt att ett nytt vattenverk 

därefter byggs i anslutning till brunnshålet för att försörja den hårt drabbade 

bygden i Stenåsa församling. Författarna av motionen beskriver att många 

boende i bygden kör vatten varje dag för att de inte kan använda sitt egna 

enskilda vatten, p.g.a. bristande kvalitet och/ eller kvantitet. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 6 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 15 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område  

Beskrivning av ärendet 

Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) har lämnat in en motion där de 

yrkar på att en utredning startas för att visa möjligheten och kostnaderna för 

att bygga ett mindre vattenverk vid ett av Sveriges geologiska undersökning, 

SGU:s, ny-borrade brunnshål i Frösslunda samt att ett nytt vattenverk 

därefter byggs i anslutning till brunnshålet för att försörja den hårt drabbade 

bygden i Stenåsa församling. Författarna av motionen beskriver att många 

boende i bygden kör vatten varje dag för att de inte kan använda sitt egna 

enskilda vatten, p.g.a. bristande kvalitet och/ eller kvantitet.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 6 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut § 122/18 den 28 augusti 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Öland har ofta brist på dricksvatten under sommarperioden. Under år 2016 

kulminerade problemen med mycket låga grundvattennivåer vilket gjorde att 

kommunen fick köra dricksvatten med tankbil från fastlandet med stora 

kostnader till följd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

beviljade ekonomiska medel för att låta SGU genomföra helikopterburna 

geofysiska mätningar. Mätningarna genomfördes över Öland på en 800 m2 

stor yta under hösten 2016 med syftet att samla information om de 

hydrogeologiska förhållandena och att hitta potentiellt intressanta områden 

för dricksvattenuttag. Resultatet av flygningarna presenteras i SGU:s rapport, 

nr 145 och utgiven 2018, SkyTEM-undersökningar på Öland. Efter SGU:s 

bearbetning och tolkning av mätdatan samt provborrningar redovisas i 

rapporten ett femtontal områden där det kan finnas en större tillgång till 

grundvatten. Frösslunda är ett av dessa områden som pekas ut i rapporten. 

Kommunen har kunskap om dricksvattenproblemen i många byar, såsom i 

Norra Kvinneby och Stenåsa, på östra sidan och anser därför att dessa 

områden är prioriterade ur dricksvattensynpunkt. Kommunen har därför 

sedan 2014 på ett systematiskt sätt successivt byggt ut det kommunala 

dricks- och spillvattennätet i enlighet med kommunens VA-plan som antogs 

i kommunfullmäktige 24 mars 2015. Enligt VA-planen ska en 

överföringsledning mellan Gårdby och Triberga vara klar år 2022, vilket gör 

att byarna längs den sträckningen därefter kan anslutas till det kommunala 

VA-nätet. Arbetet med överföringsledningen har redan startat med en 

konsultupphandling som är genomförd. 
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Det hål som av SGU är borrat vid Frösslunda, strax öster om byn, visar att 

området där hålet är beläget eventuellt kan innehålla grundvatten av god 

kvantitet. Förslaget i enlighet med motionen, att använda borrhålet i 

Frösslunda samt bygga ett nytt vattenverk där, innebär inte att byarna i och 

kring Stenåsa församling skulle kunna få dricksvatten snabbare än vid 

anläggandet av den enligt VA-planen planerade överföringsledningen mellan 

Gårdby och Triberga. Skälen till det är flera.  

 

Allra först skulle borrhålet behöva provpumpas under längre tid för att kunna 

fastslå borrhålets uthållighet, d.v.s. vattentillgången under en längre tid. 

Vattenkvaliteten är inte heller känd i dagsläget, d.v.s. vattnets kemiska 

sammansättning samt innehåll av eventuella föroreningar. Det måste också 

kontrolleras under en längre tid. Borrhålet ligger i en aktiv jordbruksbygd 

vilket innebär en risk för att vattnet innehåller oönskade kemiska ämnen. När 

borrhålets vattenkvalitet och vattenkvantitet är säkerställt och konstaterats 

vara intressant ur ett kommunalt dricksvattenperspektiv behöver 

markägarförhållandena utredas eftersom borrhålet ligger på privat mark.  

Tillstånd (vattendom) för vattenuttag med tillhörande utredningar, som är 

både kostsamt och tidskrävande, skulle därefter behöva sökas hos Mark- och 

miljödomstolen. Ett vattenskyddsområde behöver inrättas runt borrhålet, 

efter en geohydrologisk utredning, vilket skulle innebära inskränkningar i 

den pågående markanvändningen och troligen kostnader för kommunen.  

 

Triberga vattentäkt ligger som en egen ö i dricksvattensystemet. När 

vattentäkten i Triberga sinar, vilket händer relativt ofta, måste kommunen 

köra dricksvatten dit. Förutom det nödvändiga behovet att bygga ut 

kommunalt vatten och avlopp till byarna i och runt Stenåsa så är 

överföringsledningen mellan Gårdby och Triberga också nödvändig för att 

kunna ge redundans i det övergripande dricksvattensystemet. Genom att 

införliva Triberga vattentäkt och vattenverk till kommunens norra 

dricksvattensystem kan byarna på östra sidan få en säker och långsiktig 

vattenförsörjning.  

 

Ett vattenverk av mindre modell skulle innebära en kostnad på cirka 35-40 

miljoner kronor, utöver kostnaderna för ledningsdragningarna, 

provpumpningar, vattendom och vattenskyddsområde. Att bekosta ett nytt 

vattenverk som inte knyter ihop vattenverken i norra kommundelen skulle bli 

en extrakostnad, vilket inte är ekonomiskt försvarbart. Däremot så kommer 

den potentiella vattenresursen i Frösslunda att utredas för att se om det finns 

tekniska och ekonomiska möjligheter att använda vattnet i Frösslunda genom 

att lägga en råvattenledning från Frösslunda till Triberga vattenverk. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen anser inte att det finns några alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås.     

Jens Olsén 

VA/Fjärrvärme Chef  

Fattat beslut expedieras till: 

gerd.astrand@hotmail.com  
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - Vattenförsörjningen till ett 
hårt drabbat område. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 6 augusti 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Från: Cecilia Widén 
Skickat: den 6 augusti 2018 09:50 
Till: Registrator 
Ämne: VB: Motion 
 
Hälsningar  
  
Cecilia Widén 
Sekreterare 
Mörbylånga kommun 
Tfn: 0485-471 98 

 

Från: Gerd Åstrand [mailto:gerd.astrand@hotmail.com]  

Skickat: den 6 augusti 2018 09:13 
Till: Cecilia Widén; Ann-Charlott Karlsson 

Kopia: Gunilla Karlsson 

Ämne: Motion 

 

Motion till Mörbylånga Kommunfullmäktige om vattenförsörjning till ett hårt drabbat område. 

 

2016 var ett torrår då flera brunnar sinade, lantbrukare blev utan vatten och kommunens 

vattentäkter räckte inte till, det kördes vatten från fastlandet samtidigt som det drogs en 

vattenledning från fastlandet till Öland. 

SGU genomförde flygmätningar för att hitta nya vattenkällor men svar på om de hittat några 

möjliga nya vattentäkter dröjde. 

I år 2018 är det ännu torrare och grundvattennivåerna sjunker kraftigt och är nu oroande låga. 

Via nyhetssändningar har vi nu fått veta att SGU fann två intressanta potentiella vattentäkter i vår 

kommun, en i Frösslunda och en i Kleva. När vi gjort förfrågningar har vi fått höra att 

kommunens tjänstemän gjort provborrningar vid Frösslunda med mycket gott resultat. Stenåsa 

församling, där Frösslund ligger, är kanske den bygd som drabbats mest av otjänligt vatten och 

tomma brunnar. Vi kan på rak arm räkna upp ett 35-tal personer som kör vatten varje dag därför 

att de inte kan använda sitt egna vatten. 

Kommunens vattenförsörjningsplan säger att byarna med en lång matarledning förväntas få 

vatten 2022.  

Vi vill att Mörbylånga kommun snarast utreder möjligheten att bygga ett mindre vattenverk på 

den nya täkten för att ge Stenåsa-områdets vattenförsörjning. 

 

 

Vi yrkar att: 

 

• utredning omgående startas om möjligheten och kostnaden för ett mindre vattenverk på den nya 

vattentäkten i Frösslunda. 

 

• kommunen därefter bygger ett mindre vattenverk som ska försörja den hårt drabbade bygden i 

avvaktan på att vattennätet kan byggas samman. 

 

mailto:gerd.astrand@hotmail.com


 

Gerd Åstrand, fullmäktigeledamot för Centerpartiet 

Gunilla Karlsson, fullmäktigeersättare för Centerpartiet 
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 Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Ulf Elgehed (MP) - Separering av regnvatten. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 3 januari 2019. 

Beslut 

Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



MOTION 

från Miljöpartiet de Gröna i Mörbylånga kommun                               

Separering av regnvatten 

För att spara på dricksvatten och ta vara på vatten över huvudtaget är separering av regnvatten en metod som skulle 

vara högst lämplig på Öland med tanke både på miljö och vattensituationen. Detta vatten kan användas för bevattning, 

fyllning av pooler, spolning i toaletter, dricksvatten till djur etc. 

Frågan har varit uppe vid flera tillfällen i olika forum, men något konkret har inte hänt. 

Nu kan vi se ett konkret exempel i Borgholms kommun. 

                            
Hans Johannesson har gjort denna lösning med större plaströr som i dag ofta används under bl. a. vägar. Dessa 

pluggas i ändarna och kopplas i hop med hängrännor. Varje rör rymmer ca 1600 liter och kopplas i hop med nästa som 

fylls upp från det första när det blivit fullt. Det går mycket enkelt att förse inloppet med ett filter så att du även kan få 

vatten för spolning i toaletten. Denna lösning görs samtidigt som arbetet med grunden och på så sätt blir det ingen 

större merkostnad. Två nybyggda hus har redan installerat denna lösning och används som det är tänkt och utan 

problem.  

Om varje hushåll beräknas göra av med ca 100 kubikmeter per år görs här en enorm vattenbesparing säkert till hälften 

eller mer. 

DESSUTOM: Om man lägger nybyggda hus i "kyrkläge", dvs öst-väst, så får man ett södertak med plats för solpaneler - en ytterligare vinst för 

miljön och sin ekonomi. 

 

Yrkande: 

- Att all ny byggnation av villor och fritidshus samt dränering av äldre hus ska förses med uppsamlingstankar för 

regnvatten. Detta vatten kan användas för bevattning, fyllning av pooler, spolning i toaletter, dricksvatten till djur etc. 

- Att Mörbylånga kommun ska bli den första kommunen i Sverige som ligger i framkant vid alla typer av 

bygglovsansökningar i dessa ärenden. 

- Att Mörbylånga kommun även ska kunna ge kunskap och förslag till kostnadseffektiva lösningar för detta. 

 

Mörbylånga 17 december 2018 

genom Ulf Elgehed 
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Motion – Bevara havsutsikten i Mörbylånga kommun. 

Beskrivning av ärendet 

Motion har inkommit från Pia Schröder angående bevarande av utsikten över 

kommunens omslutande vatten och att ny bebyggelse ska ske så att den inte 

skymmer utsikten mot vattnet. Vidare bör de hus som byggs utanför 

tätbebyggt område i möjligaste mån erinra om den befintliga bebyggelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 20 september 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat 25 september 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2020 

Förvaltningens Överväganden 

I samband med detaljplanearbete beaktas möjlighet till att bevara havsutsikt 

och utblickar i möjligaste mån. Detta är mycket viktigt för platsens 

attraktivitet och orienterbarhet. Hänsyn tas både till befintliga fastigheter 

såväl som allmänhetens intresse. Målsättningen är att kunna göra tillägg i 

bebyggelsemiljön utan att bygga bort kvalitéerna.  Ett exempel är den 

detaljplan som är under framtagande för centrala Färjestaden. Där lämnas 

utblickar och vyer mot Kalmarsund obebyggda för att behålla platsens 

karaktär. Mera om hur kommunen arbetar med detta kan man läsa om i till 

exempel ”Grönstrukturplan för Färjestaden”. 

I ärenden utanför detaljplanelagt område prövas oftast nybyggnation genom 

ett förhandsbesked det vill säga en lokaliseringsprövning. Där tas stor 

hänsyn till tillkommande byggnaders anpassning till landskapet. I en stor del 

av Mörbylånga kommun rådet även landskapsbildskydd enligt tidigare NVL 

(naturvårdslagen). Detta innebär att dispens måste sökas hos länsstyrelsen.  

 

När det gäller nybyggnation utanför tätbebyggt område har 

Samhällsbyggnadsnämnden nyligen uppdragit till förvaltningen att utarbeta 

riktlinjer för utformning av bebyggelsen. Utgångspunkt i arbetet blir de 

riktlinjer för byggnation i radbyarna som återfinns i kommunens 

”Översiktsplan 2014”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen besvaras genom att följande information lämnas: stor hänsyn 

tas till utsikt och utblickar mot vattnet i samband med nybyggnation både 

vid enstaka nybyggnation utanför tätbebyggt område samt i 

detaljplaneärenden. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
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Riktlinjer för utformning av byggnation utanför detaljplanelagt område är 

pågående enligt uppdrag från Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Marie-Christine Svensson 

Stadsarkitekt /Plan- och byggchef  

Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder, Wesaborg@hotmail.com  

Kommunfullmäktige  
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 Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 20 september 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till miljö- och byggnadsnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
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§ 42 Dnr SBN 2020/000039  

Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i 
Mörbylånga kommun 
(EDP Vision 2019-241) 

Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit från Pia Schröder (-) angående bevarande av utsikten 

över kommunens omslutande vatten och att ny bebyggelse ska ske så att den 

inte skymmer utsikten mot vattnet. Vidare bör de hus som byggs utanför 

tätbebyggt område i möjligaste mån erinra om den befintliga bebyggelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 20 september 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat 25 september 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras genom att följande information lämnas: stor hänsyn 

tas till utsikt och utblickar mot vattnet i samband med nybyggnation både 

vid enstaka nybyggnation utanför tätbebyggt område samt i 

detaljplaneärenden. 

2. Riktlinjer för utformning av byggnation utanför detaljplanelagt område 

är pågående enligt uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 
Skickat: den 20 september 2018 10:41 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion 
 

Till: 

Pia schröder (wesaborg@hotmail.com); 

 

Mörbylånga Kommun är en kommun till största delen omsluten av vatten. Det är vattnet som de 

flesta som besöker ön, på ett eller annat sätt njuter av. Därför ska all utsikt över vatten i 

möjligaste mån bevaras. Mitt förslag är att de nybyggen som ska ske, ska ligga så att de inte 

skymmer utsikten mot vattnet. Ge oss, som bor här och de som besöker vår ö så mycket 

vattenupplevelse som möjligt. 

Vidare bör de hus som byggs med enskilt läge, dvs inte i ett förtätat område,i möjligaste mån 

erinra om den bebyggelse som redan finns utanför tättbebygda områden. Eftersträvansvärt är 

också att nybyggnation i möjligaste mån målas i ”öländska” pastellfärger. 

Pia Schröder  

mailto:wesaborg@hotmail.com
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Kommundirektör 
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Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson 
Nylander (KD) - Inför intraprenad i Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer 

för hur en intraprenadverksamhet skulle kunna införas i Mörbylånga 

kommun.     

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 4 september 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 23 september 2019 § 180. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 26 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

En ny styrmodell arbetas fram i kommunen just nu och som ska börja gälla 

från januari 2021. Styrmodellens syfte är att ge mer ansvar och större 

befogenheter till arbetsgrupper som finns nära våra verksamheter och 

medborgare. De mål som motionärerna vill nå med intraprenad är desamma 

som målsättningarna som finns med den nya styrmodellen där tillitsbaserad 

ledning är nyckelord. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till den nya styrmodell som arbetas fram i 

kommunen just nu och som ska börja gälla från januari 2021.       

Ann Willsund 

Kommundirektör  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-03-26 
Dnr 

KS 2019/000441 
Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Eric Diksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) 

 

 



 

 

 

 

Inför intraprenad i Mörbylånga kommun!  

Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade befogenheter och större 

ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Intraprenad har införts i flera kommuner med mycket 

gott resultat, bland annat i Kristianstad. Den kommunala nämnden som verksamheten står under har 

fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten och bekostar driften. 

Personalen är anställd i kommunen och intraprenadchefen är direkt underställd förvaltningschefen. 

Driftsformen ger enheterna ökat ansvar och större befogenheter än om verksamheten drivs i 

traditionell kommunal form. Syftet med intraprenad är bland annat att öka möjligheten till påverkan 

för användarna och ge större utrymme för egna initiativ för de anställda. Bland personalen inom t.ex. 

äldreomsorgen och skolan finns ett stort engagemang och mycket kunskap som på ett bättre sätt 

skulle kunna nyttjas genom en mer flexibel driftsform som intraprenad innebär. Intraprenad skulle 

vara ett bra sätt att möjliggöra för enheter att ta egna initiativ och pröva nya idéer och där igenom 

öka kvalitén i berörd verksamhet.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Kristdemokraterna: 

 

Att kommundirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur en intraprenadverksamhet skulle 

kunna införas i Mörbylånga kommun.  

 

Eric Dicksson (KD)  

Nina Åkesson Nylander (KD) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-04 
Dnr 

KS 2019/000441  

  

 

 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Eric Dicksson (KD) och Nina Åkesson Nylander (KD) - Inför intraprenad i 
Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 4 september 2019.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
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