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1 Internkontrollarbete 

En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 

kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 

kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-

ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 

Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 

i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också 

ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på föl-

jande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 

organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker. 

 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder som vidtas för att mot-

verka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. 

 Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisa-

toriska nivåer. 

 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för 

att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. 

Utifrån genomförd riskanalys bedöms händelser/situationer som kan få kon-

sekvenser för verksamheten och sannolikheten för att skadan inträffar. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god in-

tern kontroll samtidigt som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret för 

att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

2 Uppföljning av internkontroll 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnden följa upp den 

interna kontrollen löpande under året. I samband med upprättande av 

nämnds årsrapport för det gångna året biläggs rapporten om internkontroll. 

2.1 Huvudprocesser 

Huvudprocesserna har som mål att leverera något direkt till medborgarna. 

Huvudprocesserna omfattar även den verksamhet som utförs av externa an-

ordnare det vill säga de som utför verksamhet på uppdrag av kommunen 

men som formellt inte hör till kommunens organisation. 
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Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder ta-

gits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framti-

den. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med 

aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det finns 

vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund av nya 

system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. Utö-

ver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 

godkända resultat. 

4 Åtgärdsplan 

Risker inom kanslirutiner 

Uppföljning av kontrollmoment kommer framåt att ske med hjälp av ny ru-

tin och ny modul i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. En 

administrativ handbok håller på att tas fram som kommer att finnas på intra-

nätet med information och hjälp till chefer och handläggare för att underlätta 

arbetet och öka kunskapen kring ärendehantering. 
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I juli genomfördes den årliga världsarvsveckan med nästan 80 program-

punkter och över 40 arrangörsorganisationer. Matmässan Mat i Världsarvet 

genomfördes i Mörbylånga hamnområde med flera föredrag kopplade till 

det öländska odlingslandskapet. Planering av världsarvets 20-årsjubileum 

2020 pågår. 

Näringslivsarbetet fortgår med ett flertal företagsbesök och frukostmöten 

som har genomförts under året. En näringslivschef är rekryterad och började 

i december månad. En handlingsplan för att åstadkomma ett förbättrat före-

tagsklimat är på gång att presenteras. 

Kommunens landsbygdsutvecklare har fortsatt det strategiska utvecklingsar-

betet i Mörbylånga tätort. Arbetsgrupper tittar tillsammans med kommunen 

på möjligheter att utveckla strandlinjen, snygga upp planteringar och få upp 

fina vägvisare runt om i samhället. Man har också tagit fram ett förslag till 

vision för hur Zokker kan användas i framtiden. Parallellt pågår planeringen 

av Mörbylångas 200-årsjubileum för fullt. 

Under 2019 har projektet Kraftsamling Sydöland genomförts och 6 av 9 mål 

uppfyllts, bland annat en företagsrekrytering (tillgång till hälso- och sjuk-

vård på södra Öland), 7 nystartade företag och 16 nya arbetstillfällen. Av de 

75 individer som förlorade sitt jobb på Cementa så hade alla utom 8 perso-

ner i slutet av 2019 hittat andra arbeten. Här hade projektet nära samverkan 

med Arbetsmarknads- och Integrationsenheten därav det goda resultat. 

Dessutom finns fem pågående rekryteringsprojekt med olika organisationer 

som är intresserade av att etablera sig på Sydöland. I maj genomfördes en 

mycket lyckad Bomässa i Grönhögen i samverkan med Södra Möckleby 

Sockenförening och temat hållbart gemensamt byggande på landsbygden. 

Kraftsamling Sydöland har dessutom startat upp två nya projekt, ett för att 

marknadsföra Sydöland för inflyttning och ett för att utveckla hamnarna i 

hela kommunen. Dessutom har Mörbylånga kommun kommit överens med 

Cementa om att de ska bidra med 1,5 miljoner till utvecklingen på Sydöland 

de kommande tre åren. Projektet har under året blivit mycket positivt upp-

märksammat i media/sociala medier vilket är ett resultat av det strategiska 

arbete projektet haft (och kommer att ha framöver) 

Projektet kraftsamling sydöland kommer att fortsätta under 2020. 

Kultur och fritid 

Fritidssidan har åtgärdat handikapprampen i Färjestadens hamn och investe-

rat i nya bryggor på Balken. Mörbylångaleden blev signaturled hos Svenska 

Turistföreningen. Har även uppgraderat kommunens bokningssystem till In-

terbook Go. 

En ny kultursamordnare rekryterades 2019, Fanny Loeb. Kulturverksam-

heten och biblioteken har genomfört fyra temaveckor i enlighet med kultur-

strategin. 

AME och integration vuxen har omstrukturerats. Det är nu en kärngrupp 

som arbetar på enheten. 

Biblioteken har omstrukturerats. Öppettiderna minskade något och det har 

blivit färre anställda i enheten. 

Fritidsgården har haft sommarkollo på Granudden. 

Kulturskolan genomförde sommarkollo. 
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Eketorps borg slog besöksrekord efter sin första säsong i kommunal regi. 

38 000 besökare efter avslutad säsong. Kontraktet har skrivits för ytterligare 

ett år. 

Gator och serviceverksamhet 

Inventeringen av de kommunala gatornas behov av framtida underhåll är 

klart. Resultatet ger en god inblick i vilka underhållsbehov som föreligger 

under tio års tid. Sista etappen av gång- och cykelväg utmed Järnvägsgatan 

blev under hösten klar. 

Övertagande av gatubelysning från EON fortlöper och innebär investeringar 

i mätarskåp men även kostnader för samförläggning där EON markförlägger 

sina ledningar. 

Tillståndsprövning för att kunna genomföra planerad muddring i Grönhö-

gens hamn är i Mark- och miljödomstolen avslutad. Tillstånd för mudd-

ringen gavs men den tillfälliga uppläggningsplatsen av muddermassor blev 

p g a strandskydd ej godkänd. Ny plats för detta kommer tas fram så snart 

som möjligt under 2020. Ett nytt betalsätt har testats för gästhamnsplatserna 

i Färjestadens hamn. betalningen har skötts via app/hemsida och lösningen 

kommer troligen fortlöpa och på sikt utökas. 

Inventering av träd i nära anslutning till stråk där människor frekvent rör sig 

är påbörjad. Det gäller både träd på kommunens mark och träd längs vägar 

som kommunen sköter. Många träd är i dåligt skick och ingår i en allé. Vid 

nedtagning av träd som ingår i en allé krävs dispens från biotopskyddet och 

återplantering. 

Mark och exploatering 

Entreprenad avseende byggande av infrastruktur för etapp 2 av ”Hållbar 

plats” vid Järnvägsgatan har färdigställts under året. 

Privata exploateringsområden för villabebyggelse i södra delen av Runsbäck 

och vid Saxnäs Golf, samt 14 parhus i bostadsrättsform vid vårdcentralen i 

Färjestaden har färdigställdes under året. 

Trafikverket har under året genomfört arbetet med en ÅVS (Åtgärdsvalstu-

die) för åtgärder som medför att Guldfågeln ska kunna utöka sin produktion. 

Åtgärderna planeras att utföras under 2020. 

Taxefinansierad VA/Fjärrvärme 

Mörbylånga vattenverk står nu klart och producerar dricksvatten från bräckt 

vatten. Vattenverket ihop med andra utbyggnader kommer att trygga Ölands 

vattenförsörjning lång tid framöver. Bevattningsförbudet upphörde i höst att 

gälla då verksamheten inte längre såg något behov av det. 

Flispannan i fjärrvärmeverket i Färjestaden är ombyggd för att kunna elda 

en bredare kvalitet vilket ger avsevärt bättre priser (fler kan lämna pris). Det 

har också färdigställts ett område för upplag av ved (bygganmälan, C-verk-

samhet klart) vilket medför bland annat att verksamheten kan köpa in stam-

ved och flisa i egen regi. Detta ger också en större bredd vid inköp (fler kan 

lämna pris, även köpa av lokala markägare) och även detta leder till bättre 

priser. Verksamheten uppskattar att man kommer att sänka kostnaden för in-

köp av bränsle med ca 20-25 %. 
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4 Strategiska framtidsfrågor 

Hållbar utveckling 

Planering pågår för världsarvets 20-årsjubileum 2020. År 2020 firar även 

Mörbylånga som ort 200 år, vilket kommer uppmärksammas med ett 40-tal 

evenemang under året, där Mörbylånga kommun arrangerar ett tårtkalas 

samt tillhandahåller en webbsida med information för jubileumsfirandet. 

Tanken är att jubileumsfirandet ska stärka samverkan och stoltheten på or-

ten samt få fler att upptäcka Mörbylånga. 

Riksantikvarieämbetet har ett regeringsuppdrag att arbeta fram en nationell 

världsarvsstrategi och kommunen har skickat in ett remissvar angående stra-

tegin. . 

På sydöland fortsätter arbetet med företagsrekrytering och det är av stor vikt 

att de tagna kontakterna med externa organisatorer följs upp. Dessutom 

kickas ett projekt igång för att utveckla hamnarna på sydöland med ambit-

ionen att på sikt bli ett flerårigt EU-projekt. Under hösten inleds också en 

process för att samordna det lokala engagemanget på sydöland och etablera 

former för fortsatt samverkan mellan kommun och boende. 

Kraftsamling Sydöland har beviljats finansiering ytterligare ett år och kom-

mer under 2020 fokusera på besöks-/turismnäringen, gröna näringar samt 

räddningstjänsten . Vi kommer också fokusera på att se över möjlighet för 

att söka andra medel för att växla upp Kraftsamling Sydölands initiativ. 

Mycket av arbetet kommer koncentreras på att implementera projektets ini-

tiativ i ordinarie verksamhet, till exempel arbetet med företagsrekrytering, 

som nu övergår till Näringslivschefen. Det är av stor betydelse att de verk-

samheter som i dagsläget är intresserade av att etablera sig på Sydöland får 

de hjälp de behöver, för att öka antalet arbetstillfällen i den sydligaste kom-

mundelen. 

Flera olika processer pågår för att stärka Öland och kommunens varumärke 

vad gäller livsmedelsproduktion och gastronomi. Länsstyrelsen organiserar 

ett projekt för att utveckla användningsområdet för Bruna Bönor, Regionen 

arbetar med en ansökan för att kunna etablera ”Matens Hus” i länet – be-

söksmål där man kan uppleva och lära sig mer om livsmedelsproduktion. 

Södra Öland skulle vara en mycket bra plats för ett sådant besöksmål och 

därför är det viktigt att kommunen fortsätter att utveckla sin profil inom 

livsmedelsproduktion och gastronomi. 

Kultur och fritid 

På fritidssidan ska arbetet med tillgänglighetsanpassning av Kalvhagens 

badplats påbörjas under våren. En upphandling ligger ute. En underhållsplan 

gällande våra idrottsanläggningar, vandring/cykelleder och badplatser kom-

mer att tas fram. 

Eketorps borg ska få en utvecklingsplan. Denna skrivs i samarbete mellan 

kommunen och Statens Fastighetsverk. 

Skärpta krav från skolan innebär att elever inte får lämna skolan under lekt-

ionstid. Detta påverkar Kulturskolans undervisningstid. En långsiktig lös-

ning måste hittas. 
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Arbetsmarknadspolitiska och integrationspolitiska förändringar är aviserade 

men i nuläget finns inget konkret att ta del av. Detta medför förändringar för 

AME och integration. På sikt kommer detta innebära utmaningar i framti-

den. På Innergården ser vi ett ökat behov utav både intern och extern rehabi-

litering. 

Biblioteken ska införa MerÖppet under 2020 i Mörbylånga och Degerhamn. 

Upphandling är ute. 

Fritidsgårdarna bör nå fler besökare. En plan för flytt utav fritidsgården i 

Färjestaden kommer att arbetas fram. 

Kultur och fritid arbetar med en översyn av bidragsreglerna. Målsättningen 

är att bli klar med detta under 2020. 

Verksamhetsområdet påbörjar arbetet med "Dokumentera för resultat". 

Gator och serviceverksamhet 

Riktlinjer ska tas fram för att lättare kunna fatta beslut om vilka gator/vägar 

kommunen ska ha huvudmannaskap för och hur övriga vägar eventuellt 

skall driftas av kommunen eller inte. Inventeringen av det kommunala väg-

nätet kommer bidra till att på ett mer effektivt sätt ta fram en beläggnings-

plan och se behoven år från år för underhållet på gatorna. Det medför också 

ett bättre beslutsunderlag för politiker när resurser för underhållet skall till-

delas. Inventeringen och dess rapport visar att investeringsanslagen de 

närmaste åren bör öka en del för att optimera framtida underhåll av vårt väg-

kapital. 

Behov av nya eller ersätta utslitna lekplatser ska kontinuerligt ses över för 

att på effektivaste sätt tillgodose medborgarnas ständigt förändrade behov. 

För våra kommunala hamnar bör en flerårig plan för investeringsbehovet tas 

fram. 

Kategorisering av kommunens ytor för bättre överblick och tydlighet. Geo-

secma ska kompletteras med ytors skötselklasser och enskilda element. Ar-

betet ska mynna ut i en skötselplan för att kunna planera och periodisera ar-

betet på ett mer optimalt sätt – göra rätt saker på rätt sätt under rätt tid. 

Mark och exploatering 

Fortsatta exploateringsarbeten med gator och va-ledningar pågår öster om 

Eriksöre camping samt i södra delen av Vickleby. Sammantaget medför fär-

digställda och pågående exploateringar att nya villatomter och lägenheter 

tillkommer i kommunen. 

Detaljplanearbete på industriområdet i Färjestaden pågår, vilket innebär att 

när planen vunnit laga kraft, preliminärt under 2020, ges ökad tillgång till 

industrimark, både kommunal och privat. 

Trafikverket har under 2019 påbörjat projektering för en ny trafiksäkrare 

väg mellan Algutsrum och Ekerum. 

Kommunen har under året tecknat köpekontrakt för ett strategiskt markinne-

hav mellan Möllstorpsgatan och Åkervägen i Färjestaden. 

Bredbandsutbyggnaden fortsätter i samarbete med privata aktörer, nästa om-

råde att färdigställas är Södra Sandby-området (området runt Gårdby). 

För effektivisering av arbete pågår en kontinuerlig utveckling av kommu-

nens GIS-arbete, web-karta liksom internt kartmaterial. 
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kostnader än planerat för översiktlig planering. Främst är det planprogram-

met för Mörbylånga som inte haft så höga kostnader. Senarelagda planerade 

arbeten av Trafikverket som gett lägre kostnader för detaljplaner samt en va-

kant tjänst har också bidragit till överskottet. 

Vatten och avlopp 

Verksamheten redovisar ett underskott med 5,9 Mkr främst beroende på att 

kostnader för det nya vattenverket inte budgeterats. Avskrivningar och kapi-

talkostnader överstiger budget med 3,8 Mkr. VA-avgiften höjdes i septem-

ber (och januari 2020) vilket förbättrar resultat med helårseffekt nästa år. 

8 Investeringsredovisning 

 

Kultur- och tillväxtnämndens investeringar 2019 uppgår till 108 864 tkr vil-

ket motsvarar en förbrukning på 74% av budgeten. Den största delen av in-

vesteringarna har gjorts inom vatten- och avloppsverksamheten, där Mörby-

långa vattenverk är den enskilt största investeringen 2019 i kommunen. 

Kultur och Fritidsverksamheten 

Kultur- och fritidsverksamheten hade i sin plan för 2019 att investera i 

meröppet på biblioteken i Södra Möckleby och Mörbylånga. Bidrag har be-

viljats för åtgärderna men alla åtgärder i fastigheterna och installationer har 

ännu inte blivit gjorda. Arbetet fortsätter under 2020. 

Budget har också blivit beviljad för att tillgänglighetsanpassa Kalvhagens 

badplats. Upphandling har gjorts och planen är att arbetet kommer att utfö-

ras under 2020. Under 2019 har investerats i nya badbryggor på olika bad-

platser runt om i kommunen. I planen ligger också att bygga en konstgräs-

plan i Gårdby. Bidrag har sökts för investeringen men ännu inte beviljats. 

Utredningen fortsätter. 

Gatu- och serviceverksamheten 

Inom gatu- och serviceverksamheten har man bytt ut några fordon, dels bilar 

men också en skogstraktor med vagn och ogräsborste. Därtill har investe-

ringar gjorts med 2 402 tkr i mätare för gatubelysning. 2015 skrevs ett avtal 

med Eon om övertagande av trafikbelysning. Ellagen kräver att nya anlägg-

ningsägare måste börja mäta all el varmed investering görs i mätarskåp för 

att leva upp till lagens krav. Projektet fortsätter kommande år. 
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Muddring behöver ske i Grönhögens hamn. Investeringsmedel finns avsatta 

men miljödomstolen besked gör att projektet har blivit försenat till nästa 

vinter. Gång och cykelväg har byggts längs med Järnvägsgatan i Färjestaden 

till en kostnad på 1 725 tkr. 

Mark och exploatering har byggt gator och vägar, vatten och avlopp samt 

grönytor främst inom exploateringsområdena "Hållbar plats" och "Brofäs-

tet". 

Vatten och avloppsverksamheten 

VA-verksamheten har de senaste och även de kommande åren stora investe-

ringar framför sig. Under 2019 har Mörbylånga vattenverk tagits i drift. In-

vesteringen uppgick totalt sett till 150 678 tkr. Där till har löpande underhåll 

och utbyggnad med saneringar, anslutningar och överföringsledningar. Om-

byggnad av Gårdby pumpstation för att nå upp till arbetsmiljölagens krav 

har också gjorts till en kostnad på 3 785 tkr. 



 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-22 
Dnr 

KTN 2020/000020 

  

 

Kultur- och tillväxtnämndens årsrapport 2019  

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för verksamhetens ekonomi. Här 

redovisas verksamheten 2019.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2020 

Årsrapport 2019 

Redovisning intern kontroll 2019 

Uppdragsredovisning 2019     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har tagit fram förslag till årsrapport för verksamheten 2019. 

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt strategiska 

framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. 

Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet är 1 934 tkr 

med en budgetram på 101 812 tkr. 

Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och 

uppdrag som arbetats med under 2019. 

I redovisningen av den interna kontrollen sammanfattas utfallet av utförda 

kontrollmoment. Slutsatsen är att den interna kontrollen är god men några 

förbättringsområden har identifierats. 

I uppdragsredovisningen sammanfattas utfallet av utförda uppdrag. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inga av perspektiven i kommunstyrelsens 2 § påverkas av beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Årsrapport, redovisning intern kontroll samt uppdragsredovisning för 2019 

godkänns.     



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-22 
Dnr 

KTN 2020/000020 
Sida 

2(2) 
 

 

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Magnus Dahl 

Controller 

Elenor Rosenqvist Jens Olsén 

Kultur- och fritidschef VA- och fjärrvärmechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 





 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Gator och service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-28 
Dnr 

KTN 2019/000691 

  

 

Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Algutsrum  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag beträffande byggandet av en hundrastgård i Algutsrum.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 19 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 18 november 2019 § 218/19. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020. 

Karta, daterad den 28 januari 2020.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

I området där hundrastgård önskas byggs nu en gång- och cykelväg vilket 

bidrar till att fler människor och deras husdjur kommer använda det för 

promenader. På ytan finns idag också lekplats, pulkabacke och området 

används även av förskolan för aktivitet.  

I samråd med kommunens miljöavdelning har förvaltningen kommit fram till 

att det önskade området inte är lämpligt med tanke på hundrädsla och 

allergier. I samtal med boende på orten framkom att det finns många hundar 

i Algutsrum och önskan är stor att få en plats att kunna släppa hundar lösa. 

Förvaltningen föreslår därför markerad plats på karta som lämplig byggplats 

för hundrastgård. Ytan används idag till hälften som bollplan, vilket ger stort 

utrymme på resterande halva för hundrastgård. Här finns även belysning på 

gång- och cykelväg intill som ger visst ljus in över tilltänkt yta. 

Kostnaden för byggnation av en hundrastgård är cirka 50 000 kronor och 

ryms inom verksamhetens budget.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Avslå ansökan och hänvisa hundägarna till de naturområden som finns i 

Algutsrums närområde. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar aspekten ”trygghet och säkerhet” genom skapandet av mötesplats. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls. Mörbylånga kommun bygger ny hundrastgård i 

Algutsrum i enlighet med på kartan angiven plats.      



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-28 
Dnr 

KTN 2019/000691 
Sida 

2(2) 
 

 

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

 

 







 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 218 Dnr KS 2019/000550  

Anmälan av Medborgarförslag - Rastgård för hundar i 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag föreslås att en rastgård för hundar uppförs i Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 119/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

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

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Carina Jansson,  

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-11  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr KS 2019/000550  

Anmälan av Medborgarförslag - Rastgård för hundar i 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag föreslås att en rastgård för hundar uppförs i Algutsrum.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 oktober 2019.   

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

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

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 





 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Gator och service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-28 
Dnr 

KTN 2019/000690 

  

 

 Medborgarförslag - Hundrastgård i Algutsrum  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag beträffande byggandet av en hundrastgård i Algutsrum.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 22 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 18 november 2019 § 217/19. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020. 

Karta, daterad den 28 januari 2019.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

I området där hundrastgård önskas byggs nu en gång- och cykelväg vilket 

bidrar till att fler människor och deras husdjur kommer använda det för 

promenader. På ytan finns idag också lekplats, pulkabacke och området 

används även av förskolan för aktivitet. I samråd med kommunens 

miljöavdelning har förvaltningen kommit fram till att det önskade området 

inte är lämpligt med tanke på hundrädsla och allergier. I samtal med boende 

på orten framkom att det finns många hundar i Algutsrum och önskan är stor 

att få en plats att kunna släppa hundar lösa. Förvaltningen föreslår därför 

markerad plats på karta som lämplig byggplats för hundrastgård.  

Ytan används idag till hälften som bollplan, vilket ger stort utrymme på 

resterande halva till hundrastgård. Här finns även belysning på gång- och 

cykelväg intill och ger visst ljus in över tilltänkt yta. 

Kostnaden för byggnation av hundrastgård är cirka 50 000 kronor och ryms 

inom verksamhetens budget. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Avslå medborgarförslaget och hänvisa till de naturområden som finns i 

Algutsrums närområde. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar aspekterna ”trygghet och säkerhet” genom 

skapandet av en mötesplats. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-28 
Dnr 

KTN 2019/000690 
Sida 

2(2) 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls. Mörbylånga kommun bygger en ny hundrastgård 

i Algutsrum på angiven plats enligt kartan.     

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

 

 







 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-25  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 217 Dnr KS 2019/000535  

Anmälan av Medborgarförslag - Hundrastgård i 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att en hundrastgård anordnas i 

Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 22 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 118/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

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

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Jenny Andreen,  

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-11  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr KS 2019/000535  

Anmälan av Medborgarförslag - Hundrastgård i 
Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att en hundrastgård anordnas i 

Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 22 oktober 2019.    

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

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

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 





 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Mark och exploatering 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Dnr 

KTN 2019/000539 

  

 

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 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-20 
Dnr 

KTN 2019/000539 
Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Ann Nilsson,  

Mark- och exploatering 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-10-21  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-10-07  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 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 förslag till 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: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 







 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Mark och exploatering 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Dnr 

KTN 2019/000538 

  

 

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 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-01-20 
Dnr 

KTN 2019/000538 
Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Jenny Malmstedt,   

Mark- och exploatering 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-10-21  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-10-07  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 101 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 förslag till 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: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 





 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Gator och service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-28 
Dnr 

KTN 2019/000088 

  

 

Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för 

att minska risken för användande av giftig båtfärg.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 24 september 2018. 

Kommunfullmäktige beslut, § den 23 oktober 2018 § 196/18. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 november 2019. 

Kultur och tillväxtsnämndens förslag till beslut den 10 december 2019  

§ 171/19. 

Kommunstyrelsen, beslut återremitterat ärende den 14 januari 2020 § 13/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad 28 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren vill att Mörbylånga kommun installerar en båttvätt modell 

Driveinboatwash i Färjestadens hamn. Förslaget ska minska risken för 

användandet av giftig båtfärg då tvätten ger möjlighet att köra in båten direkt 

från havet. Tvätten ligger i hamnbassäng. Gällande detaljplan ges inte 

utrymme för en verksamhet av den arten i Färjestadens hamn. 

I samråd med kommunens miljöavdelning diskuterades problematiken med 

att det är hamnbassängens vatten som används och att sediment som släpper 

vid tvätt hamnar på botten i hamnen. Om båtarna som tvättas tidigare har 

målats med otillåten bottenfärg kan fragment släppa som hamnar i 

hamnbassängen. Miljöavdelningen godkänner inte en anläggning som inte 

kan uppvisa att den har en godtagbar rening av tvättvatten.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte kommunstyrelsens reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. Detta då utrymme saknas i gällande detaljplan 

samt att föreslagen tvättanläggning inte uppfyller kommunens 

miljöavdelnings krav på rening av tvättvatten.       

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Miljöverksamheten 
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§ 196 Dnr 2018/001386 459 

Anmälan av Medborgarförslag - Installera en båttvätt i 
Färjestadens hamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att installera en båttvätt i 

Färjestadens hamn.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 22 september 2018. 

Ålderspresidentens § 48/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stefan Simonsson,   

Kommunstyrelsen 
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§ 13 Dnr KS 2019/000086  

Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för att 

minska risken för användandet av giftig båtfärg.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 september 2018. 

Kommunfullmäktige beslut § 196/18 den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 171/2019 med förslag till beslut. 

Förslag till beslut på mötet 

Efter diskussion lägger ordföranden yrkande på återremiss för att motivera 

förslag till beslut ur miljöperspektiv som förslagsställaren föreslagit. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras och 

finner att styrelsen beslutar återremittera ärendet.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att motivera förslag till beslut ur miljö-perspektiv 

som förslagsställaren föreslagit. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 171 Dnr KTN 2019/000088  

Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för 

att minska risken för användandet av giftig båtfärg.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 september 2018. 

Kommunfullmäktige beslut § 196/18 den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget om båttvätt i hamnen i Färjestaden avslås med 

hänvisning till att det inte är rimligt att utföra med dagens detaljplan för 

hamnen. Båtägare hänvisas till befintlig båttvätt vid Färjestadens 

industriområde.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelväg 
från Ölandsbrofästet till Aledal  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende belysning utmed väg 958 från brofästet av 

Ölandsbron till Aledal för väg, gång- och cykeltrafik.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 november 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 5 december 2019 § 216/19. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 januari 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren uttrycker behov av belysning utmed väg 958 från brofästet 

av Ölandsbron till Aledal och framställer sträckan som otrygg under den 

mörka delen av året. Väg 958 är Trafikverkets väg vilket innebär att de tar 

beslut över frågor som berör sträckan. I dialog med Jan-Olof Berg på 

Trafikverket meddelade han att det inte finns i deras planer inom överskådlig 

tid att montera belysning på sträckan. Sträckan uppfyller heller inte de krav 

som enligt belysningspolicyn ska ställas på uppförande av kommunal 

belysning.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Mörbylånga kommun bygger ut belysningen i egen regi med tillstånd från 

Trafikverket i enlighet med VGU, (Vägar och gators utformning). Sträckan 

är cirka 3 800 meter och total byggkostnad beräknas till cirka 2 100 000 

kronor. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar hänseendet ”trygghet och säkerhet”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte uppfyller de krav 

för utbyggnad av trafikbelysning som ställs i Mörbylångas kommuns 

belysningspolicy.      
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Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 216 Dnr KS 2019/000520  

Anmälan av Medborgarförslag - Belysning av gång- och 
cykelväg från Ölandsbrofästet till Aledal 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om belysning av gång- och cykelväg 

från Ölandsbrofästet till Aledal.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 117/2019 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: 

Sören Anderzén,  

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 117 Dnr KS 2019/000520  

Anmälan av Medborgarförslag - Belysning av gång- och 
cykelväg från Ölandsbrofästet till Aledal 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om belysning av gång- och cykelväg 

från Ölandsbrofästet till Aledal.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 oktober 2019.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till 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: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

 




