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Datum 

2020-05-04 

 

  

 

  

 

Kultur- och tillväxtnämnden 

kallas till sammanträde tisdagen den 12 maj 2020 klockan 09:00 i Stora 

sammanträdesrummet på kommunkontoret i Mörbylånga för att 

behandla följande ärenden: 

Per-Olov Johansson 

Ordförande 

 

Åsa Strömberg 

Sekreterare 

 

Klockan  Föredragning 
09:10-09:40  Ärende 6 och 7, Viktoria Schön Månsson, 

  controller 

  Verksamhetsinformation 
10:30-10:45  Information corona. Daniel Jonsson, Eleonor  

  Rosenqvist 

10:45-11:00  VA. Jens Olsén 

11:00-11:30  Enskilda vägar. Per Gustafsson 

11:30-11:45  KLT. Fredrik Wermelin, Eve-Linn Nilsson 

11:45-12:00  Konsekvensbeskrivning - belysning 

 

Upprop 

 

Ärenden 

1.  Val av justerare 

2.  Godkännande av dagordning 

3.  Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Dnr 2020/000002  

4.  Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Dnr 2020/000001  

5.  Utbildning och konferenser  

Dnr 2019/000437  



 

  Sida 

2(2) 
 

 

Ärenden 

6.  Ekonomisk uppföljning 2019/2020 

Dnr 2019/000177  

7.  Delårsrapport 1 för perioden 2020-01-01--2020-04-30 - Kultur- och tillväxtnämnden 

Dnr 2020/000328  

8.  Kulturcentrum 

Dnr 2019/000206  

9.  Medborgarförslag - Säkrare trafiksituation vid kommunhuset i Mörbylånga 

Dnr 2020/000233  

10.  Medborgarförslag - Se över skyltarna i Färjestadens hamn och Talluddens badplats 

Dnr 2020/000234  

Beredningsärenden till kommunstyrelsen 

11.  Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) - Inför fritidsbanken i 

Mörbylånga kommun 

Dnr 2020/000019  

12.  Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida 

Dnr 2019/000541  

13.  Verksamhetsområde Kullhorvan 

Dnr 2020/000214  

Information 

14.  Verksamhetsinformation 

Dnr 2019/000548 

- Information om hur corona påverkar verksamheterna, Daniel Jonsson och Eleonor 

Rosenqvist 

- VA, Jens Olsén 

- Enskilda vägar (Vägsamfälligheten) Per Gustafsson 

- Återkoppling KLT, Fredrik Wermelin och Eve-Linn Nilsson 

- Konsekvensbeskrivning belysning, Daniel Jonsson 

 

 

 



 



 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-02 
Dnr 

KTN 2019/000177 

  

 

Ekonomisk uppföljning 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för att löpande följa utvecklingen av 

verksamhetens ekonomi. Prognos lämnas för resultatet vid årets slut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2020 

Ekonomisk uppföljning med prognos per mars 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter mars pekar mot att nämndens årsbudget håller.  

VA-verksamheten har tidigare överskridit budgeten enligt årsprognos, men 

bedöms nu hålla budgeten med ett underskott på 2,6 Mkr. Enligt 

handlingsplan ska verksamhetens underskott vara borta 2023. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

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 

Den ekonomiska uppföljningen efter mars med prognos godkänns.    

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Magnus Dahl 

Controller 
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Eleonor Rosenqvist                 Jens Olsén  

Kultur- och fritidschef                 VA- och fjärrvärmechef  

 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr 2020

Kultur- och tillväxtnämnden 675 675 0

Hållbar utveckling 0 0 0

Kultur och kulturskola 6 052 6 052 0

Fritid och fritidsgårdar 14 737 14 737 0

Kultur och Fritid, central administration 2 148 2 148 0

Bibliotek 10 385 10 385 0

AME och integration vuxen 5 123 5 123 0

Samhällsbyggnadsverksamhet, central adm 2 255 2 255 0

Gatu- och serviceverksamhet 23 781 23 781 0

Mark och exploatering 16 099 16 099 0

Vatten & Avlopp 2 563 2 563 0

Fjärrvärme 6 106 6 106 0

Summa 89 924 89 924 0

Förklaring till avvikelse i prognosen:

Kultur och fritid
Budgetramen är i stort oförändrad jämfört med 2019 och därmed är det inga större förändringar inom 
verksamheten, förutom att Eketorps borg tillkommit. Prognosen hittills för 2020 är att verksamheten 
bedrivs inom budgetramarna.
AME
Verksamheten finansieras till stor del på externa intäkter från Migrationsverket och 
arbetsförmedlingen, men också andra projektmedel. Prognosen hittills för 2020 är att verksamheten 
bedrivs inom budgetrame 
Vatten & Avlopp 
Prognosen hittills i år pekar mot att det budgeterade underskottet på 2,6 Mkr hålls. Enligt handlingsplan 
ska detta underskott vara borta 2023.



 



Kulturhus… Allaktivitetshus? 

 

Bakgrund 

Under planeringen av utvecklingen av Färjestadens centrum har frågan om ett Kulturhus vid flera 

tillfällen varit aktuell. Vid samråd/dialogmöten som har varit med medborgarna under processen 

framkom önskemålet att det gamla lokstallet skulle finnas kvar och möjligen vara utgångspunkten för 

ett Kulturhus. Det finns idag idéer om att bygga om Beijers till ett Kulturhus i samband med att 

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

Kulturhuset har dock planerats in i den kommande nya skolan för högstadiet. Skolan i olika former är 

en viktig aktör inom kultur för barn och ungdomar. En annan viktig grupp är pensionärerna och deras 

behov av möteslokaler den dagen de nuvarande lokalerna inte kan användas mer. 

Vilka lokaler som redan finns och som kan nyttjas finns ingen tydlig sammanställning av och ingen 

beskrivning av vilka aktiviteter som man önskar utrymme förutom ett nytt bibliotek. Idag finns, 

biblioteket inrymt i Köpstaden och lokalerna hyrs. Läget har inneburit att tillgängligheten har ökat 

och besöksantalet har i stort fördubblats.  

Det finns många exempel på andra orter där bibliotek, utställningslokal, konferens/möteslokaler har 

kunnat samsas på ett optimalt sätt. I Luleå, som förvisso är en större stad, med stora industrier, har 

allt samlats även konferenslokaler med restaurang som sköts av en utomstående aktör i Kulturhuset. 

I SKL:s undersökning ”Anläggningar för idrott och fritid 2014” finns data kring frågor som bland annat 

berör ägande och drift. I den undersökningen kommer även frågan upp om evenemangsarenor, 

möteslokaler som kan ge möjlighet till större evenemang. Den frågan har även lyfts inom Mörbylånga 

kommun.  

Det finns en ytterligare fråga som måste beaktas i arbetet med ”Kulturhus i Färjestaden” och det är 

utvecklingen av Zooker som en kulturell mötesplats i Mörbylånga och hur platserna/utbudet kan 

komplettera varandra. 

Vad som är viktigast är att i inledningen ta reda på vad som sagts och planerats. Var står vi nu och 

vilka aktiviteter önskar man att Kulturhuset skall rymma? Närheten till Kalmar och det breda 

kulturutbudet som finns där måste också beaktas i ett senare läge.  

I Planprogrammet för Färjestaden 1:153 m fl., samrådshandling II, 21 dec 2017 vill medborgarna att 

”Färjestaden ska få ett tätare, mer levande centrum, gångvänligt och samlat. För att Färjestaden ska 

vara mer levande är det viktigt enligt medborgarna av vikt att det finns en blandning av bostäder och 

verksamheter, bostäder med olika upplåtelseformer, serviceinrättningar såsom restauranger och 

butiker, samt ett kulturhus.”  

 

Uppdraget från Nämnden för Tillväxt och Kultur till ansvarig, Eleonor Rosenqvist, inom nämndens 

verksamhetsområde, Projektet skall under processen beakta Hållbarhetsperspektiven: 

Socialhållbarhet, Jämlikhet och Miljö. 

  



Fas1. Research. 

- Att I inledningen av projektet ”Kulturhus i Färjestaden” gör en genomgripande 

samanställning om vad som planerats och vilka beslut som fattats.  

- Vilka lokaler som finns för kulturaktiviteter och vilka externa aktörer är tänkbara att 

samverka med. 

- Att intervjua berörda externa parter, företag och företagarföreningarna i kommunen, 

kulturföreningar, Capellagården, Ölands Skogsby, barn/ungdomar, pensionärsföreningar, 

lärare, politiker samt tjänstemän som har varit involverade tidigare etc. utifrån ”Vilka behov 

skall ett Kulturhus fylla och var skall det placeras?”.  

- Att göra en sammanställning av materialet. 

 

Fas 2. Idéfas 

- Att utifrån sammanställningen ge tre förslag (paragraf 3) om möjliga tänkbara lösningar för 

ett Kulturhus i Färjestaden. Vilka skall ses som ett diskussionsunderlag för den fortsatta 

processen. I den kommande processen ska ekonomiska förutsättningar och beräkningar 

finnas med. 

 

- Att titta på bra jämförbara alternativ i omvärlden.  

Fas 3: 

- Att efter idéfasen besluta vilket/vilka alternativ som skall bearbetas och utvecklas vidare. 

(här finns möjligheter att samverka med universitet – och högskolors arkitektutbildningar). 

Man bör beakta redan här i idéfasen möjligheten till samverkan avseende personal med 

tanke på kommande drift. 

Tidplan:  

Fas 1. 

Fas 2. 

Beräknad tidsåtgång och tidplan för projektet fas 1 och 2. 

Fas 3.  

Beräkna tidsåtgång och tidplan för projekt fas 3. 

Fas 4: Kostnader och drift för det alternativ som har valts ut att vidare utveckla. 

 

Exempel på bra länkar och litteratur som inspiration förutom internt material: 

”Inga undantag: Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar”. M. Löfgren, ISBN 

97891867717094. 

”Ringar på vattnet: Wermland Operan 2015 – 2019”. S. Carlsson, D. Karlsson, L. Lekvall, 

ISBN9789186717063.119 sidor. 

”Framgångar vid vatten: Nordiska Akvarellmuseet under 2000-talet”. B. Gunnarsson, 

ISBN9789186717025. 116 sidor. 



Markaryds kulturhus är ett bra exempel. Chef Tord Gustavsson, 0433 72008 

Landvetters kulturhus är ett bra exempel, 031b7248700 

Skärholmens kulturhus,  

”Utsikter och insikter. Barns kulturella liv” Skrift nr 41, Centrum för barnkulturforskning. 

”Vad är kvalitet i barnkulturen?”, Skrift nr 47, Centrum för barnkulturforskning. 

Sedan finns naturligtvis mycket mer både avseende innehåll och den fysiska platsen. Därtill finns en 

hel del av intresse inom kultur och ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm/Emma Stenström 

och Linnéuniversitet/Lars Lindqvist. 

 

 

 

 

Per-Olov Johansson 

Ordf. nämnden för ”Kultur och tillväxt” 
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Kulturcentra – Mörbylånga kommun 

Uppdrag är att utreda ”Kulturcentra – Mörbylånga kommun”, som i nuläget och i första 
hand, berör Färjestaden från ”Nämnden för Tillväxt och Kultur” till ansvarig, Eleonor 
Rosenqvist. Projektet skall under processen beakta Hållbarhetsperspektiven: 
Socialhållbarhet, Jämlikhet, Miljö och Hållbar Tillväxt. 

 

Bakgrund 

Under planeringen av utvecklingen av Färjestadens centrum har frågan om ett Kulturhus vid 
flera tillfällen varit aktuell.  Vid de samråd/dialogmöten som har varit med medborgarna 
under processen framkom önskemålet att det gamla lokstallet skulle finnas kvar och 
möjligen vara utgångspunkten för ett Kulturhus. Det finns idag idéer om att bygga om 
Beijers byggmaterial hus till ett Kulturhus i samband med att Beijers flyttar till den så 
kallade Nettotomten. Delar av den verksamheten som var tänkt ingå i det Kulturhuset har 
dock planerats in i den kommande nya skolan för högstadiet. Skolan i olika former är en 
viktig aktör inom kultur för barn och ungdomar. En annan viktig grupp är pensionärerna och 
deras behov av möteslokaler den dagen de nuvarande lokalerna inte kan användas mer. 

Vilka lokaler som redan finns och som kan nyttjas finns ingen tydlig sammanställning av och 
ingen beskrivning av vilka aktiviteter som man önskar utrymme förutom ett nytt bibliotek. 
Idag finns biblioteket inrymt i Köpstaden och lokalerna hyrs. Läget har inneburit att 
tillgängligheten har ökat och besöksantalet har i stort fördubblats.  

Det finns många exempel på andra orter där bibliotek, utställningslokal, 
konferens/möteslokaler har kunnat samsas på ett optimalt sätt. I Luleå, som förvisso är en 
större stad, med stora industrier, har allt samlats även konferenslokaler med restaurang 
som sköts av en utomstående aktör i Kulturhuset. 

Kultur är också viktig tillväxtfaktor inte minst för Mörbylånga kommun. (se Kulturstrategin 
och Tursimsstrategin, se även *Tillväxtverkets dokument Hållbar tillväxt). Många 
microföretag inom kultur finns idag inom kommunen och här är kopplingen till 
Capellagården viktig,  

I SKL:s undersökning ”Anläggningar för idrott och fritid 2014” finns data kring frågor som 
bland annat berör ägande och drift. I den undersökningen kommer även frågan upp om 
evenemangsarenor, möteslokaler som kan ge möjlighet till större evenemang. Den frågan 
har även lyfts inom Mörbylånga kommun.  

Det finns en ytterligare fråga som måste beaktas i arbetet med ”Kulturhus i Färjestaden” 
och det är utvecklingen av Zooker som en kulturell mötesplats i Mörbylånga och hur 
platserna/utbudet kan komplettera varandra. 

Vad som är viktigast är att i inledningen ta reda på vad som sagts och planerats. Var står vi 
nu och vilka aktiviteter önskar man att Kulturhuset skall rymma? Närheten till Kalmar och 
det breda kulturutbudet som finns där måste också beaktas i ett senare läge.  

I Planprogrammet för Färjestaden 1:153 m fl., samrådshandling II, 21 dec 2017 vill 
medborgarna att ”Färjestaden ska få ett tätare, mer levande centrum, gångvänligt och 
samlat. För att Färjestaden ska vara mer levande är det viktigt enligt medborgarna av vikt 
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att det finns en blandning av bostäder och verksamheter, bostäder med olika 
upplåtelseformer, serviceinrättningar såsom restauranger och butiker, samt ett kulturhus.”  

 

Fas1. Research. 

- Att I inledningen av projektet ”Kulturhus i Färjestaden” gör en genomgripande 
samanställning om vad som planerats och vilka beslut som fattats.  

- Vilka lokaler som finns för kulturaktiviteter och vilka externa aktörer är tänkbara att 
samverka med. 

- Att intervjua berörda externa parter, företag och företagarföreningarna i 
kommunen, kulturföreningar, Capellagården, Ölands Skogsby, barn/ungdomar, 
pensionärsföreningar, lärare, politiker samt tjänstemän som har varit involverade 
tidigare etc. utifrån ”Vilka behov skall ett Kulturhus fyll och var skall det placeras?”.  

- Att göra en sammanställning av materialet. 

 

Fas 2. Idéfas 

- Att utifrån sammanställningen ge tre förslag (paragraf 3) om möjliga tänkbara 
lösningar för ett Kulturhus i Färjestaden. Vilka skall ses som ett diskussionsunderlag 
för den fortsatta processen. I den kommande processen kommer de ekonomiska 
förutsättningarna och beräkningar finnas med. 
 

- Att titta på bra jämförbara alternativ i omvärlden.  

Fas 3: 

- Att efter idéfasen besluta vilket/vilka alternativ som skall bearbetas och utvecklas 
vidare. (Här finns möjligheter att samverka med universitet – och högskolors med 
arkitekturutbildning.)Man bör även beakta redan här i idéfasen möjligheten till 
samverkan avseende personal med tanke på kommande drift. 

Tidplan. 

Varje fas av projektet skall ha en milstolpeplan och inlagda avrapporteringsmöten med 
nämnden.  

Fas 1. 

Fas 2. 

Beräknad tidsåtgång och tidplan för projektet fas 1 och 2. 

Fas 3.  

Beräkna tidsåtgång och tidplan för projekt fas 3. 

Fas 4: Kostnader och drift för det alternativ som har valts ut att vidare utveckla. 
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Exempel på bra länkar och litteratur som inspiration förutom internt material: 

”Inga undantag: Värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar”. M. Löfgren, 
ISBN 97891867717094. 

”Ringar på vattnet: Wermland Operan 2015 – 2019”. S. Carlsson, D. Karlsson, L. Lekvall, 
ISBN9789186717063.119 sidor. 

”Framgångar vid vatten: Nordiska Akvarellmuseet under 2000-talet”. B. Gunnarsson, 
ISBN9789186717025. 116 sidor. 

Markaryds kulturhus är ett bra exempel. Chef Tord Gustavsson, 0433 72008 

Landvetters kulturhus är ett bra exempel.  

Átje, svenskt fjäll – och samemuseum, kopplat till turism. 

Skellefteå kulturhus, kopplat till stadsutveckling. 

Skärholmens kulturhus, kopplingen mellan innerstad och förort. 

”Utsikter och insikter. Barns kulturella liv” Skrift nr 41, Centrum för barnkulturforskning. 

”Vad är kvalitet i barnkulturen?”, Skrift nr 47, Centrum för barnkulturforskning. 

”Garaget”, Malmö stad, ett levande kulturhus.  

*)Tillväxtverket: ”Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag – 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt – samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande 
generationer att tillgodose sina behov) 

Lars Lindqvist, professor på LNU, ”The power of art galleries in local development: Tensta 
konsthall and Viserums Konsthall in Sweden, 2009”. Se även andra artiklar och böcker av L. 
Lindqvist. 

Lars Asklund, ”Ljuset är nyckeln till konsten” arkitektur och konst. 

Sedan finns naturligtvis mycket mer både avseende innehåll och den fysiska platsen. Därtill 
finns en hel del av intresse inom kultur och ekonomi från Handelshögskolan i 
Stockholm/Emma Stenström och Linnéuniversitet/Lars Lindqvist. 

 

 

 

 

Per-Olov Johansson 

Ordf. nämnden för ”Kultur och tillväxt” 
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§ 52 Dnr KTN 2019/000206  

Kulturcentrum Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Under planeringen av utvecklingen av Färjestadens centrum har frågan om 

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

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

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

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

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

olika aktiviteter och göra en tydlig sammanställning av med beskrivning av 

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

utredas hur utvecklingen av Zokker kan skötas.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, inkommen den 10 april 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

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

2. Förslaget till beslut flyttas till slutet av dokumentet. 

3. Projektbeskrivningen antas. 

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

projektbeskrivningen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och fritid 
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Kulturcentrum Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen på Kultur och fritid har fått ett uppdrag av Kultur- och 

tillväxtnämnden att utreda förutsättningarna för ett nytt kulturcentrum i 

Mörbylånga kommun. Det finns tre faser i uppdraget som består av research, 

idé och beslut.    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2011 § 91. 

Bilaga ”Kulturhus i Färjestaden” den 19 oktober 2011. 

Bilaga ”Lokalprogram. Kulturcentrum Färjestaden” den 16 augusti 2016. 

Svar på interpellation till kommunalråd Henrik Yngvesson angående 

kulturhus, den 28 november 2016. 

Samrådsredogörelse Planprogram Färjestaden 1:153 m fl den 21 december 

2017 Dnr 16/396. 

Bilaga ”Uppföljning Kulturstrategi i Mörbylånga kommun 2019” den 24 juni 

2019. 

Bilaga ”Sammanställning inför utredning om kulturcentrum” den 11 juni 

2019. 

Bilaga ”Inventering av lokaler och aktörer” den 25 juni 2019. 

Bilaga rapport ”Vad är en mötesplats för kultur”. 

Skrivelse ”Kulturcentra Mörbylånga kommun”. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 2 maj 2019 § 52. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019.        

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Med utgångspunkt i det material som förvaltningen har samlat och 

sammanställt ser förvaltningen i nuläget inte ett behov av att genomföra 

intervjuer angående kulturhus. Funktionerna för ett kulturhus som har 

efterfrågats finns redan i andra lokaler. Det kan dock finnas behov av 

intervjuer med berörda parter angående vart en samlingslokal skulle 

anläggas i Färjestaden och vilka funktioner den skulle behöva ha i relation 

till det som redan finns. En del av dessa frågor besvaras i materialet som 

förvaltningen har tagit fram. 

Lokaler som uppfyller olika behov kring kulturhus är inte centralt samlade i 

någon ort utan är geografiskt utspridda. Kamerala villan, Zokker, Eketorps 

borg, biblioteken och Ladan är några exempel på lokaler som finns och 

används idag. Sett i ett längre perspektiv ser förvaltningen ett behov av att 

utveckla befintliga lokaler mer för att de ska kunna uppnå sin fulla potential. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-07-03 
Dnr 

KTN 2019/000206 
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Zokkerbyggnaden är en av de lokalerna som förvaltningen önskar arbeta mer 

fokuserat med. Då medel har avsatts för området i budget 2020 ser 

förvaltningen en möjlighet att utveckla Zokkerbyggnaden. Förvaltningen har 

för avsikt att äska pengar för renovering av de utrymmen i Zokkerbyggnaden 

som inte används. Zokker skulle då kunna fungera tillsammans med 

Kamerala villan som ett kulturcentrum. 

Hos Kamerala villan är bottenvåning, fasad och tak renoverat. Förvaltningen 

vill att byggnaden ska nyttjas av lokala kulturaktörer året om. Och att 

Kamerala villan ska bli ett signum för Mörbylångas kulturliv. Tillsammans 

med Zokker tror förvaltningen att det finns goda förutsättningar för utökad 

verksamhet för fler. 

En lokal som förvaltningen skulle kunna utnyttja mer för en utökad 

verksamhet är Eketorps borg. Genom kommunens årliga evenemang kan 

lokalen fungera som en kulturell mötesplats på södra Öland. Genom 

Eketorps borgs historia och status som kulturmärke tror förvaltningen att 

denna plats kan locka fler föreningar och kulturaktörer att anordna 

evenemang längre söderut. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

1. Utredning kring kulturhus i Mörbylånga kommun fortsätter enligt 

tidigare uppdrag. 

2. Förvaltningen äskar 50 000 kronor för att genomföra intervjuer 

angående kulturhus i Mörbylånga kommun. 

3. Intervjuerna ska genomföras inom tre månader efter att förvaltningen 

rekryterat extern personal. 

Intervjuerna som genomförs ska innehålla frågor om behovet av kulturhus, 

var de ska ligga och vilka funktioner de ska innehålla. Intervjuerna 

genomförs av en extern part på uppdrag av förvaltningen. Förvaltningen 

räknar med att rekrytering kan ta en viss tid. Vilket är varför tidsramen är 

generöst satt. 

Den beräknade investeringsvolymen för ett kulturhus i Färjestaden uppgår 

till 75 000 000 kronor i grund enligt tidigare utredningar. Förvaltningen tror 

att den summan inte har ändrats nämnvärt men att kostnaderna kommer stiga 

när budgetering för anläggande är gjord. Det är i nuläget oklart vilka 

kostnader som skulle finnas för fler eventuella kulturhus i Mörbylånga och 

på södra Öland. Oavsett tror förvaltningen att avsevärda medel kommer 

behöva äskas ur kommunstyrelsens långsiktiga investeringsbudget. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förvaltningen bedömer att förslag till beslut inte behöver kommuniceras 

enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Frågan om kulturhus byter inriktning till en fråga om kulturcentrum 

med lokaler på flera olika orter som samverkar. 
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2. Förvaltningen äskar 50 000 kronor för att genomföra intervjuer 

angående samlingslokal i Färjestaden. 

3. Intervjuerna ska genomföras inom tre månader efter att förvaltningen 

rekryterat extern personal.   

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Fanny Loeb 

Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Kultur- och fritidsverksamheten 
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Kulturcentra Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har fått ett uppdrag av kultur- och tillväxtnämnden att utreda 

förutsättningarna för kulturcentra i Mörbylånga kommun.   

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse inkommen den 2 maj 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 2 maj 2019 § 52. 

Tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Som en del i uppdraget om kulturcentrum i Färjestaden har förvaltningen fått 

i uppdrag att skapa ett underlag med gamla beslut och utredningar. 

Förvaltningen har därför sökt efter gamla dokument i diarium, arkiv och 

pärmar. Resultatet av detta är:  

 

- En utredning 2011 som med största sannolikhet grundar sig på en 

motion inkommen 2010. I motionen, som inkom 2010, föreslog 

Folkpartiet Liberalerna att kommunfullmäktige bereder för att bygga 

ett kulturhus i Färjestaden samt att budgetmedel avsätts i 

investeringsbudgeten. Kommunfullmäktige beslutar 2011 att 

överlämna ärendet till välfärdsberedningen, vartefter förvaltningen 

inte lyckats spåra vad som hänt.  

- En interpellation 2016 ställer frågor om kulturhus vilket dåvarande 

kommunalråd svarar med hänvisning till kulturstrategin  

- Ett lokalprogram som utfördes för Färjestaden 2016 av dåvarande 

kultur- och näringslivschefen  

- Planprogram för Färjestaden 1:153 m fl innehåller många referenser 

till ett kulturhus. Planprogrammet är på väg till KF i den politiska 

processen. Samrådsredogörelse, daterad den 21 december 2017 

innehåller samråd med föreningar, medborgare och andra 

intressenter. Det omfattar stadsvandringar och enkätundersökning. 

I utredningen från 2011 finns lokalplan, investeringsredovisning, ritning, 

kartor och konceptbilder på kulturhus. Den huvudsakliga källan till 

informationen är en presentation som dåvarande kulturchefen drog för 

kultur- och fritidsnämnden. Utredningen är uttömmande i fråga om vad för 

behov som finns och vad kulturhuset bör inrymma. Vad som räknades med 

är: 
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 Bibliotek ca 1 200 m2 

 Biograf/samlingslokal ca 300 personer 

 Utställningslokal ca 100 m2 

 Musikskola ca 300 m2 

 Fritidsgård ca 600 m2 

 Musikhus/replokal ca 50 m2 

 Danslokal ca 115 m2 

 Ensemblelokal ca 70 m2 

Den totala kostnaden uppskattades till 80 000 000 kronor. Inräknat 

byggnader, anläggningar, inventarier, maskiner och övrigt. Driftskostnader 

beräknades till 8 324 000 kronor. Inräknat personal, underhållskostnader, 

kapitalkostnader och övriga kostnader. Ytterligare kostnader för 

färdigställande av byggnader och anläggningar uppskattades till 37 500 000 

kronor. 

Ritningen som gjordes räknade med en yta på ungefär 3 000 m2. 

Lokalplanen skriver att för att effektivisera något har en del ytor lagts 

gemensamt och att i total ytan är toaletter, kommunikation, m.m. inräknat.  

Slutligen finns några bilder och kartor samt ett yttrande från dåvarande 

kulturchefen. 

Motion om Kulturhus i Färjestaden bifölls 2011 och överlämnades till 

välfärdsberedningen. 2011/000419. Oklart vad som hände efter 

överlämnande. 

 

Lokalprogram för kulturcentrum Färjestaden skrevs av dåvarande kultur- och 

näringslivschefen. Lokalprogrammet skrevs med kulturstrategin 2016-2025 

som bakgrund. Den stora förändringen emellan de två är att biblioteket i 

Färjestaden flyttade från sina gamla lokaler på Storgatan till sina nya i 

Ölands Köpstad. En annan förändring är inkubatorverksamheten ”Kreativa 

Öland” som tillkommer. Vad kulturcentrum bör innehålla innefattar enligt 

lokalprogrammet: 

 Inomhusscen/bio/samlingslokal för ca 300 personer 

 Utställningslokal 

 Servicecentrum/informationspunkt 

 Lokaler för uppstartsföretag/gästateljé 

 Kulturskola 

 Dans- och repetitionslokaler 

Lokalprogrammet nämner även att det bör finnas utrymme för att andra 

verksamheter ska kunna flytta in i kulturcentrum. De som pekas ut är: 

 Bibliotek 

 Öppen förskola 

 Fritidsgård 

 Café och/eller restaurang 

Vidare tar lokalprogrammet upp lokalisering och pekar ut tre områden där 

kulturcentrum kan etableras: Norra hamnplan, Tingsplan och Beijerstomten. 
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För finansiering används förra utredningen som en referens och en 

investeringskostnad på 75 000 000 kronor är basen. Lokalprogrammet anser 

därför att kostnader bör kompenseras för genom att planera aktiviteter som 

skapar inkomster, exempelvis uthyrning av lokaler. 

En tidsplan pekar på att kulturstrategin ska vara uppfylld senast 2025 och att 

biblioteket är kvar i köpstaden i minst 5 år.  

 

”Vad är en mötesplats för kultur” är ett samråd framtaget av plan och bygg 

inför planprogram Färjestaden 1:153 m fl. Det omfattar en 

enkätundersökning, en stadsvandring för elever i årskurs 3 och 4, en 

stadsvandring för vuxna samt sammanfattningar från mötesrundor och 

yttranden. 

I resultaten från enkätundersökningen är området längs Storgatan och Södra 

hamnplan utpekade som intressanta områden för att etablera ett centrum. I 

resultatet är det också tydligt att samlingsplats och kulturcentrum är av 

intresse för medborgarna och att detta bör ligga centralt. Detta stärks av 

kommentarer från genomförda stadsvandringar där önskemål om mötesplats 

och kulturverksamhet återkommer. 

Återkommande är också Beijersbyggnaden och Lokstallarna som lämpliga 

för att etablera olika verksamheter. Men på grund av ägarförhållanden och 

andra omständigheter kan dessa byggnader bli inaktuella i framtiden. 

Slutligen finns det önskemål om ett torg någonstans i anslutning till 

hamnområdet och ett önskemål att försöka knyta ihop ett kulturhus med ett 

centrum i Färjestaden. Ett torg nämns då som en lämplig plats för att binda 

ihop kulturhus och centrum. Området runt det gamla stationshuset i 

Färjestaden är en möjlig plats för anläggande av ett torg. 

 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att inga alternativa förslag till beslut är nödvändiga. 

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 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommundirektören får i uppdrag att säga upp överenskommelsen 

med Beijers daterad den 17 juni 2016. 

2. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att fortsätta utvecklingen av 

verksamheterna på kommunens folkbibliotek och Kamerala villan. 

3. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att arbeta fram en 

kostnadskalkyl för en ny samlingsplats i Färjestaden. 

4. Samhällsbyggnadschefen, socialchefen och VD för Mörbylånga 

bostads AB får i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan för 

innehållet i Ladan, inkluderat lokal för daglig verksamhet. 

5. Samhällsbyggnadschefen och VD för Mörbylånga bostads AB får i 

uppdrag att ta fram kalkyl för rivning av Ekens lokaler. 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-08-19 
Dnr 

KTN 2019/000206 
Sida 

4(4) 
 

 

6. Samhällsbyggnadschefen och VD för Mörbylånga bostads AB får i 

uppdrag att ta fram förslag på nytt användningsområde för Lågans 

lokaler och kalkyl. 

7. Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att tydliggöra de olika delarna 

i lokalförsörjning för Zokkers framtida användning. 

8. Samhällsbyggnadschefen och VD för Mörbylånga bostads AB får i 

uppdrag att ta fram en kalkyl för renovering av Zokker. 

  

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Fanny Loeb 

Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnadschef 

Kultur- och fritidschef 

Kommundirektör 

Socialchef 

Mörbylånga bostads AB VD 
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§ 105 Dnr KTN 2019/000206  

Kulturcentrum Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen på Kultur och fritid har fått ett uppdrag av Kultur- och 

tillväxtnämnden att utreda förutsättningarna för ett nytt kulturcentrum i 

Mörbylånga kommun. Det finns tre faser i uppdraget som består av research, 

idé och beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2011 § 91. 

Bilaga ”Kulturhus i Färjestaden” den 19 oktober 2011. 

Bilaga ”Lokalprogram. Kulturcentrum Färjestaden” den 16 augusti 2016. 

Svar på interpellation till kommunalråd Henrik Yngvesson angående 

kulturhus, den 28 november 2016. 

Samrådsredogörelse Planprogram Färjestaden 1:153 m fl den 21 december 

2017 Dnr 16/396. 

Bilaga ”Uppföljning Kulturstrategi i Mörbylånga kommun 2019” den 24 juni 

2019. 

Bilaga ”Sammanställning inför utredning om kulturcentrum” den 11 juni 

2019. 

Bilaga ”Inventering av lokaler och aktörer” den 25 juni 2019. 

Bilaga rapport ”Vad är en mötesplats för kultur”. 

Skrivelse ”Kulturcentra Mörbylånga kommun”. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 2 maj 2019 § 52. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöf (M) yrkar på att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att finna 

en eller flera befintliga lokaler i Färjestaden för kulturell verksamhet i likhet 

med Zokker och Kamerala Villan. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och tillväxtnämnden kan besluta enligt 

tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att finna en eller flera befintliga lokaler i 

Färjestaden för kulturell verksamhet i likhet med Zokker och Kamerala 

Villan. 
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Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Frågan om kulturhus byter inriktning till en fråga om kulturcentrum med 

lokaler på flera olika orter som samverkar. 

2. Förvaltningen äskar 50 000 kronor för att genomföra intervjuer angående 

samlingslokal i Färjestaden. 

3. Intervjuerna ska genomföras inom tre månader efter att förvaltningen 

rekryterat extern personal.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och fritidsverksamheten 

Kommunstyrelsen 
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§ 123 Dnr KTN 2019/000206  

Kulturcentrum 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen på Kultur och fritid har fått ett uppdrag av Kultur- och 

tillväxtnämnden att utreda förutsättningarna för ett nytt kulturcentrum i 

Mörbylånga kommun. Det finns tre faser i uppdraget som består av research, 

idé och beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut den 22 juni 2011 § 91. 

Bilaga ”Kulturhus i Färjestaden” den 19 oktober 2011. 

Bilaga ”Lokalprogram. Kulturcentrum Färjestaden” den 16 augusti 2016. 

Svar på interpellation till kommunalråd Henrik Yngvesson angående 

kulturhus, den 28 november 2016. 

Samrådsredogörelse Planprogram Färjestaden 1:153 m fl den 21 december 

2017 Dnr 16/396. 

Bilaga ”Uppföljning Kulturstrategi i Mörbylånga kommun 2019” den 24 juni 

2019. 

Bilaga ”Sammanställning inför utredning om kulturcentrum” den 11 juni 

2019. 

Bilaga ”Inventering av lokaler och aktörer” den 25 juni 2019. 

Bilaga rapport ”Vad är en mötesplats för kultur”. 

Skrivelse ”Kulturcentra Mörbylånga kommun”. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 2 maj 2019 § 52. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår att ärendet återremitteras då underlaget bedöms som 

bristfälligt. 

Pär Palmgren (M) yrkar på att det ändras i beslutspunkt 1 så att det står 

”omförhandla” istället för ”säga upp” och att beslutspunkt 5 stryks helt och 

hållet. 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar på att beslutspunkter 1 och 5 stryks helt.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om ärendet ska beslutas idag 

och finner att nämnden återremitterar ärendet. 
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Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för komplettering av underlaget.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur- och fritid 
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Kulturcentrum 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har fått ett uppdrag av kultur- och tillväxtsnämnden att utreda 

förutsättningarna för kulturcentra i Mörbylånga kommun.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse daterad den 23 april 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 20 augusti 2019, § 105. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 23 september 2019, § 123. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Som en del i uppdraget, Fas 1, har förvaltningen gjort en genomgripande 

sammanställning om vad som planerats och vilka beslut som fattats 

angående kulturhus i Färjestaden samt vilka lokaler som finns för 

kulturaktiviteter och vilka externa aktörer som är tänkbara att samverka med. 

Denna del av uppdraget anser därför förvaltningen nu som uppfyllt.  

Den del av uppdraget i Fas 1 som ännu inte är genomförd handlar om 

intervjuer av berörda parter utifrån frågeställningen”Vilka behov skall ett 

kulturhus fylla och var skall det placeras?”. I denna fråga har förvaltningen 

tidigare lagt fram ett förslag till beslut till Kultur- och tillväxtnämnden: 

”Förvaltningen äskar 50 000 kronor för att genomföra intervjuer angående 

samlingslokal i Färjestaden” (se kultur- och tillväxtnämndens beslut den 20 

augusti 2019 § 105). För att denna del av uppdraget ska kunna genomföras 

av förvaltningen krävs ett beslut från kommunstyrelsen angående medel för 

intervjuer. Förvaltningen önskar efter detta beslut påbörja Fas 2 av uppdraget 

som lyder: ”Att efter idéfasen besluta vilket/vilka alternativ som skall 

bearbetas och utvecklas vidare. (Här finns möjligheter att samverka med 

universitet – och högskolor med arkitekturutbildning.) Man bör även beakta 

redan här i idéfasen möjligheten till samverkan avseende personal med 

tanke på kommande drift.” 

 

Kultur- och tillväxtnämnden gav även förvaltningen i uppdrag att utreda om 

det finns lokaler för kulturaktiviteter i likhet med Zokker och Kamerala 

Villan belägna i Färjestaden: ”Förvaltningen får i uppdrag att finna en eller 

flera befintliga lokaler i Färjestaden för kulturell verksamhet i likhet med 

Zokker och Kamerala Villan” (se kultur- och tillväxtnämndens beslut den 20 

augusti 2019 § 105). I dialog med ansvariga tjänstemän på Plan och bygg-

förvaltningen så har vi på förvaltningen fått indikationer på att det i nuläget 
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inte finns några jämförbara lokaler tillgängliga i Färjestaden och att det 

kommer krävas nybyggnation för att en sådan lokal ska komma till stånd.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att inga alternativa förslag till beslut är nödvändiga.  

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 på ett negativt sätt.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Nämnden avslutar Fas 1 av uppdraget om Kulturcentra i Mörbylånga 

kommunen.  

2. Förvaltningen påbörjar Fas 2 av uppdraget om Kulturcentra i 

Mörbylånga kommun.  

    

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Fanny Loeb 

Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och fritidschef 
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Kulturcentrum  

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda 

kulturcentra i Mörbylånga kommun.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

På kultur- och tillväxtnämndens sammanträde i december 2019 informerade 

Marie-Christine Svensson om projektet med detaljplaneläggning av 

Färjestadens hamn. I projektet kommer frågan om ett kulturcentrum i 

Färjestaden att behandlas. 

I och med ovanstående förändringar fyller inte detta ärende någon funktion. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag till beslut inte är nödvändiga. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut bedöms inte påverka något av perspektiven i 

kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ärendet avskrivs med hänvisning till att frågorna om kulturcentra är flyttade 

till detaljplaneprojekt och särskilda uppdrag.   

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Annika Nerfont Zadig 

Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 

Kommunstyrelsen 

 



 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Gator och service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-30 
Dnr 

KTN 2020/000233 

  

 

Medborgarförslag - Säkrare trafiksituation vid 
kommunhuset i Mörbylånga  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås åtgärder för säkrare trafiksituation på 

Trollhättegatan utmed kommunhuset i Mörbylånga.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 30 januari 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 5 mars 2020 § 6. 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren betonar vikten av säker gång- och cykelväg på 

Trollhättevägen utmed kommunhuset i Mörbylånga. Tidigare har det varit 

heldragen linje på sträckan, men det ändrades enligt förslagsställare i 

samband med ny asfaltering och ytan används nu som parkering. 

Förslagsställaren förespråkar även att ny parkering anläggs på gräsyta söder 

om kommunhuset. 

Delen av Trollhättevägen som avses sköts av Trafikverket vilket innebär att 

förändringar utförs av dem. Dialog förs med Trafikverket från kommunens 

sida för att skapa en säker gång och cykelväg på Trollhättevägen från 

Köpmangatan till Esplanaden. I samband med att deras förslag är klart tänker 

sig kommunen att förändra nuvarande parkering så fler bilar får plats genom 

enkelriktning syd mot norr utmed kommunhus och snedställda 45 graders 

parkeringar. Förslaget ger åtta fler parkeringar jämfört med nuläget. 

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 förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar i hänseendet ”trygghet och säkerhet” då gång och 

cyklingsmöjligheter förbättras. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås i väntan på Trafikverkets förslag på förändring av 

Trollhättevägen mellan Köpmangatan och Esplanaden.     



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-03-30 
Dnr 

KTN 2020/000233 
Sida 

2(2) 
 

 

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 10 Dnr KS 2020/000053  

Anmälan av Medborgarförslag - Säkrare trafiksituation 
vid kommunhuset i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag för säkrare trafiksituation vid 

kommunhuset i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 30 januari 2020.  

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 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-02-24  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

BERTIL 

JOHANSSON 

2020-03-02 
11:47:54 

KJELL 

MAGNUSSON 

2020-03-02 
14:12:57 

INGELA 

FREDRIKSSON 

2020-03-02 
15:31:16 

  

 

§ 6 Dnr KS 2020/000053  

Anmälan av Medborgarförslag - Säkrare trafiksituation 
vid kommunhuset i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag för säkrare trafiksituation vid 

kommunhuset i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 30 januari 2020.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 10 februari 2020 § 10.  

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: 

Agneta Olsson,  

Kultur- och tillväxtnämnden  

 

 



 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Gator och service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-30 
Dnr 

KTN 2020/000234 

  

 

Medborgarförslag - Se över skyltarna i Färjestadens 
hamn och Talluddens badplats  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås översyn och enhetlig skyltning av hundförbud 

avseende badplatsen vid Talludden och Färjestadens hamn.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 februari 2020. 

Fråga avseende medborgarförslag, utskickat den 7 februari 2020. 

Svar på fråga, inkommit den 11 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 5 mars 2020 § 7. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2020.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren efterlyser enhetlig skyltning avseende förbud för hundar 

inom Talluddens badplats och utmed södra hamnpirens bad i Färjestaden. 

Förvaltningen kommer göra en översyn av skyltning och dess placering 

innan badsäsongens början 2020. 

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 förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar i hänseendet ”trygghet och säkerhet”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls, kommunen ser över placering av 

hundförbudsskyltar och gör dessa enhetliga beträffande utseende.     

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-03-30 
Dnr 

KTN 2020/000234 
Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

 

 



Från: Mörbylånga kommun 
Skickat: den 7 februari 2020 13:53 
Till: 'Klaus Günter' 
Kopia: Cecilia Widén 
Ämne: SV:  Medborgarförslag 
 
Hej Klaus! 
 
Tack för ditt mail med synpunkter på skyltar på Färjestadens hamn och Talluddens badplats. 
 
Jag funderar på om det är ett medborgarförslag eller om ska vi hantera det som ett klagomål? 
 
Om du vill att det handläggs som ett medborgarförslag, skulle vi önska att du komplettera skrivelsen med 
ett konkret förslag som politiken kan ta ställning till. Den politiska gången tar längre tid än om den 
hanteras som en skrivelse/klagomål. Först ska medborgarförslaget anmälas på fullmäktige, sen ska det 
handläggare som bereder ärendet till kultur- och tillväxtnämnden, där de lägger ett förslag till beslut för 
att sedan beslutas i kommunstyrelsen.  
 
Om du vill att vi hanterar det som klagomål, vidarebefordrar vi skrivelsen till ansvarig verksamhet för 
besvarande och ev åtgärd. 
 
Hör av dig om hur du vill att vi hanterar din skrivelse. 
 
Ha en fortsatt fin dag! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Registrator 
Kommunkansliet 
Tfn direkt: 0485-470 00 
E-post: registrator@morbylanga.se  
 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn växel: 0485-470 00 
www.morbylanga.se 
 
 
 
 
 
 
 

Från: Klaus Günter   
Skickat: den 7 februari 2020 10:29 
Till: Mörbylånga kommun <kommun@morbylanga.se>; Klaus Günter  
Ämne: Medborgarförslag 

mailto:registrator@morbylanga.se
http://www.morbylanga.se/
mailto:kommun@morbylanga.se


 

 
  

Min" attachment " = Till Kommunstyrelsen innehåller ett medborger förslag. 
Klaus Günter 



Från: Mörbylånga kommun 
Skickat: den 11 februari 2020 13:21 
Till: 'Carina Björk (Carina.Bjork@morbylanga.se)' 
Ämne: VB:  Medborgarförslag 
Bifogade filer: Mörbyl 2.docx 
 
 
 

Från: Klaus Günter >  
Skickat: den 11 februari 2020 10:37 
Till: Mörbylånga kommun <kommun@morbylanga.se> 
Ämne: Re: Medborgarförslag 

 

här kommer svaret 
mnh 
K.Günter 
 

 
From: Mörbylånga kommun <kommun@morbylanga.se> 
Sent: Friday, February 7, 2020 12:52 PM 
To: Klaus Günter  

 
Subject: SV: Medborgarförslag  

  
Hej Klaus! 
  
Tack för ditt mail med synpunkter på skyltar på Färjestadens hamn och Talluddens badplats. 
  
Jag funderar på om det är ett medborgarförslag eller om ska vi hantera det som ett klagomål? 
  
Om du vill att det handläggs som ett medborgarförslag, skulle vi önska att du komplettera skrivelsen med 
ett konkret förslag som politiken kan ta ställning till. Den politiska gången tar längre tid än om den 
hanteras som en skrivelse/klagomål. Först ska medborgarförslaget anmälas på fullmäktige, sen ska det 
handläggare som bereder ärendet till kultur- och tillväxtnämnden, där de lägger ett förslag till beslut för 
att sedan beslutas i kommunstyrelsen.  
  
Om du vill att vi hanterar det som klagomål, vidarebefordrar vi skrivelsen till ansvarig verksamhet för 
besvarande och ev åtgärd. 
  
Hör av dig om hur du vill att vi hanterar din skrivelse. 
  
Ha en fortsatt fin dag! 
  
Vänliga hälsningar 
  
Registrator 
Kommunkansliet 

mailto:kommun@morbylanga.se
mailto:kommun@morbylanga.se


Tfn direkt: 0485-470 00 
E-post: registrator@morbylanga.se  
  
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn växel: 0485-470 00 
www.morbylanga.se 
  
  
  
  
  
  
  

Från: Klaus Günter   
Skickat: den 7 februari 2020 10:29 
Till: Mörbylånga kommun <kommun@morbylanga.se>; Klaus Günter  
Ämne: Medborgarförslag 

  

  
  

Min" attachment " = Till Kommunstyrelsen innehåller ett medborger förslag. 
Klaus Günter 

mailto:registrator@morbylanga.se
http://www.morbylanga.se/
mailto:kommun@morbylanga.se


Klaus Günter 

Svar på mejl från Cecilia Widén ”Mörbylånga Kommun” 7.2.20 

Jag vill att min skrivelse hanteras som ett meborgarförslag /klagomål. 

Med hänvisning till mina tidigare beskrivningar  (7.2,20)  vill jag formulera konkreta förslag. 

- Det skall finnas skyltar med ett tydligt budskap till hundägare vid alla av Färjestadens hamns 

badplatser ( Västra piren. Ölands Choklad, lekskeppet, Talludden, Granudden ) med ett 

tydligt budskap till alla hundägare. 

- Skyltarna skall finnas på en separat stolpe. Inte blandas med annan information eller 

varning. 

- Texten skall vara: ” Hundar får ej vistas inom detta område” 

- Hänvisning om ett hundbad ca 300 m norr om hamnen bodde finnas tydligt 

- Kommunen skall tydligare informera om ett ” allmänt hundförbud ” vid kommunala 

badstränder 
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§ 11 Dnr KS 2020/000062  

Anmälan av Medborgarförslag - Se över skyltarna i 
Färjestadens hamn och Talluddens badplats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en översyn av skyltarna i Färjestadens hamn 

och Talluddens badplats.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 7 februari 2020.  

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 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 7 Dnr KS 2020/000062  

Anmälan av Medborgarförslag - Se över skyltarna i 
Färjestadens hamn och Talluddens badplats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås en översyn av skyltarna i Färjestadens hamn 

och Talluddens badplats.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 7 februari 2020.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 10 februari 2020 § 11.  

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: 

Klaus Günter,  

Kultur- och tillväxtnämnden  

 

 



 



 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
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KTN 2020/000019 

  

 

Motion av Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis 
(M) - Inför fritidsbanken i Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

I motionen föreslås att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken 

etableras i kommunen.     

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förvaltningen har granskat motionen och flera verksamheter inom kultur och 

fritid har samrått kring möjligheten att införa Fritidsbanken. Slutsatsen av 

samråd är att förvaltningen är positivt inställd till motionen men behöver 

möjligheten att ta fram ekonomiska ramar för genomförandet och undersöka 

möjligheten till samordning med Borgholms kommun. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende kan motionen bifallas eller avslås. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar perspektivet folkhälsa. 

Genom Fritidsbanken kan folkhälsan i kommunen förbättras eftersom 

möjligheten att låna utrustning kan uppmuntra mer träning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en organisatorisk och 

ekonomisk plan för införandet av Fritidsbanken i Mörbylånga 

kommun 2021. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till 

samordning med Borgholms kommun.     



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-03-02 
Dnr 

KTN 2020/000019 
Sida 

2(2) 
 

 

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Carl Dahlin (M) 

Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Fritidsverksamheten 

 



Från: Carl Dahlin 
Skickat: den 9 januari 2020 15:29 
Till: Registrator 
Kopia: Cecilia Widén 
Ämne: Motion fritidsbanken 
Bifogade filer: Motion fritidsbanken.docx 
 

Hej, 
 
bifogar motion från (M) ang etableringen av fritidsbanken i kommunen. 
 
CD 



 

MOTION TILL MÖRBYLÅNGA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Inför ”fritidsbanken” i Mörbylånga kommun 

 

Fritidsbanken är ett slags bibliotek med sport- och fritidsartiklar. Ursprungligen ett ideellt 

initiativ som startades för sex år sedan i en kommun i Värmland, drivs det främst av ideella 

krafter och har på många ställen blivit en praktikplats för de som behöver arbetsträna. Ofta 

drivs Fritidsbanken som en sammanslutning av olika delar av samhället såsom 

idrottsföreningar och kommunen med flera. Därutöver bidrar även återvinningscentraler i 

vissa kommuner med vad som lämnas där i gott skick. 

 

De flesta artiklarna är skänkta; det handlar ofta om olika former av sportutrustningar som 

exempelvis blivit för små för barnen, eller som de vuxna lagt på hyllan. Exemplen är många 

men handlar främst om fritidsutrustning i form av skridskor, skidor, inlines/rullskridskor, 

snowboards, tält, bollar, flytvästar med mera. För många familjer är dessa ofta dyra saker 

som inte alla har råd med. För dem eller de som vill prova på eller använda under en kortare 

tid fungerar Fritidsbankens utlåningstid på 14 dagar bra. Alla får låna och allt är gratis. 

 

I dagsläget finns Fritidsbanken i många kommuner i vår närhet såsom Kalmar, Hultsfred och 

Tingsryd. Strax före årsskiftet sa även Borgholms kommunfullmäktige ja till etablering av 

Fritidsbanken, ett utmärkt alternativ för dem som inte har råd att köpa nytt eller bara vill prova 

på. 

 

Moderaterna föreslår därför 

Att Mörbylånga kommun verkar för att Fritidsbanken etableras i kommunen 

 

Carl Dahlin 

Eva Folkesdotter Paradis 

Moderaterna i Mörbylånga kommun, 2020-01-07 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4Marv-_mAhUqlosKHXgJAf0QjRx6BAgBEAQ&url=https://moderaterna.se/&psig=AOvVaw0s__2WLSHljCYr8KgkNqCK&ust=1578417982106043


 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 

BESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-13 
Dnr 

KS 2020/000015  

  

 

 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 Carl Dahlin (M) och Eva Folkesdotter Paradis (M) - Inför fritidsbanken i 
Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 januari 2020. 

Beslut 

Motionen remitteras till kultur- och tillväxtnämnden för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 196 Dnr KS 2019/000506  

Anmälan av Medborgarförslag - Placering av Kronans 
babordssida 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag lämnas förslag om att Kronans babordssida placeras 

endera i Hulterstad, Eketorps borg, Vida museum eller om det blir ett 

kulturhus i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 104/2019 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: 

Anders Kalin,   

Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 





 

 
 

 
 
Kultur och fritid 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-16 
Dnr 

KTN 2019/000541 

  

 

Medborgarförslag - Placering av Kronans babordssida  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att Kronans babordssida placeras i Hulterstad, 

Eketorps borg, Vida Museum eller Mörbylånga.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 4 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 april 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

För att reda ut ett antal frågor har förvaltningen varit i kontakt med Lars 

Einarsson, projektledare för KRONAN hos Kalmar läns museum. 

Regalskeppet Kronans babordssida ligger i syrefri lera på 27 meters djup i 

Östersjön utanför Hulterstad. Ett antal välbevarade skulpturer som suttit 

utvändigt på Kronans babordssida påträffades i leran på 1980-talet och under 

den så kallade Kronanutredningen som pågick 1999-2000 diskuterades 

frågan om bärgning. Slutsatsen var att kostnaden för bärgning med 

efterföljande åtgärder skulle hamna på ungefär 400 miljoner kronor. Fokus 

flyttades då från att bärga en fartygssida till att skapa ett fristående 

Kronanmuseum anpassat för de lösa fynden. Formellt ägs bärgningsfrågan 

av Länsstyrelsen i Kalmar län som har rätt att fatta beslut enligt 

Kulturmiljölagen (1988:950). Ett sådant tillståndsbeslut att bärga grundar sig 

på väl motiverade skäl och har därför en synnerligen hög tröskel för att 

kunna beviljas. Det ställs höga krav på vetenskaplighet, konservering och 

förmedling. Det medför att när vraket väl är bärgat tillkommer kostnader för 

nödvändiga åtgärder, bland annat konservering. Därefter löpande kostnader 

för underhåll. 

Förvaltningen ser inte att det skulle vara ekonomiskt möjligt för kommunen 

att driva och genomföra en bärgning. Den kompetens och de åtgärder som 

skulle krävas före, under och efter bärgning skulle vara en ansenlig kostnad 

och över en mycket lång tid. Kraven på konservering och förmedling är 

utifrån det långsiktiga ekonomiska perspektivet beaktningsvärda då 

konservering kommer vara en kontinuerlig och pågående process för att 

bevara babordssidan för all framtid. Förmedlingen blir, i jämförelse, en 

mindre kostnad men kommer att följa med kommunen på ett eller annat sätt 

då kommunen måste förmedla information om babordssidan på ett 

pedagogiskt och planerat sätt. 

Med allt ovanstående i beaktande är frågan om placeringen av Kronans 

babordssida inte aktuell i dagens läge. Skulle det i framtiden bli aktuellt med 
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en bärgning bör kommunen ingå i en större diskussion med länsmuseet, 

Regionen och Länsstyrelsen angående placeringen av babordssidan. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att inga rimliga alternativa förslag till beslut finns.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut bedöms inte påverka något av perspektiven i 

kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att frågan om 

babordssidans placering inte är aktuell i dagens läge.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Annika Nerfont Zadig 

Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Anders Kalin,  

Kultur och fritid 
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Verksamhetsområde Kullhorvan  

Beskrivning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Norra Kvinneby – Åby samt förslag att slå upp tidigare beslut om 

verksamhetsområde Kullhorvan som tagits i kultur- och tillväxtnämnden och 

kommunstyrelsen.        

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 26, den 24 mars 2015.  

Tjänsteskrivelse, daterat den 22 april 2020 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet. 

Bilaga 2. Karta där fastigheterna i bilaga 1 visas översiktligt, den 22 april 

2020. 

Bilaga 3. Karta över fastigheter området Åby-Norra Sandby, den 22 april 

2020. 

Bilaga 4. Karta över fastigheter området Södra Sandby, den 22 april 2020. 

Bilaga 5. Karta över fastigheter området Norra Kvinneby, den 22 april 2020.        

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som trädde i kraft 1 januari 2007, 

syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön. 

Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är det kommunens 

skyldighet att ordna vattentjänster.  

För att möta kravet som ställs på kommunen i och med lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster antog kommunfullmäktige den VA-plan för 

Mörbylånga kommun som nu följs för utbyggnad av den allmänna VA-

anläggningen. VA-planen vann laga kraft den 20 april 2015 (KST 

2014/000005). 

Kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning täcks av 

anläggningsavgiften, som är en engångsavgift för fastigheter som fastställts i 

Mörbylånga kommuns VA-taxa antagen i kommunfullmäktige. 

I och med ett nytt verksamhetsområde uppstår kostnader för 

intrångsersättning och ledningsrätt då ledningarna för vatten och spillvatten 

dras fram till de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet. Dessa 

kostnader belastar projektet och är redan budgeterade. 
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Utbyggnaden av allmänna vattentjänster gällande vatten och avlopp till 

Kullhorvan planeras vara klar i augusti 2022. 

I tidigare förslag för verksamhetsområdet som redan antagits i kultur- och 

tillväxtnämnden och kommunstyrelsen var byn Frösslunda med. Men då de 

boende i byn Frösslunda kontaktat VA-avdelningen angående att exkluderas 

från verksamhetsområdet och med tanke på att de alla nyligen renoverat sina 

avlopp och troligtvis har bra vatten kommer vi få svårt lagligt sett att tvinga 

in dem i verksamhetsområdet.  

Det betyder att sträckan kommer bli både dyr och onödig då de inte vill 

använda sig av varken vatten- eller spillvattenledningar.  

Det var redan på gränsen att de skulle med från början så därför har VA-

avdelningen nu tagit beslutet att ta bort Frösslunda från verksamhetsområdet.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut kan ses påverka perspektiven i § 2 i kommunstyrelsen 

reglemente: 

Tillgång till rent vatten bidrar till att säkerställa folkhälsan. 

Anslutning till de allmänna vattentjänsterna ökar trygghet och säkerhet då 

det innebär en garanti när det gäller vattenförbrukning för ett normalt 

hushåll. 

I FN:s barnkonvention specificeras att barn har rätt till rent vatten, något som 

underlättas av inrättandet av ett kommunalt verksamhetsområde för allmänna 

vattentjänster. 

Övriga perspektiv påverkas inte. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kultur- och tillväxtnämndens beslut § 44, den 10 mars 2020, upphävs. 

2. Kommunstyrelsens beslut § 94, den 7 april 2020, upphävs. 

3. Verksamhetsområde Kullhorvan för allmänna vattentjänster för Sandby 

och Norra Kvinneby antas.     

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef 

Naja Magnusson 

VA-utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme 
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§ 26 Dnr 2014/000005 -344 

VA-Plan för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-07 § 182 att ta fram en VA-planering 

med det innehåll samt den budget och tidplan som presenteras i ansökan och 

beslut om LOVA-bidrag samt att även se på mindre kommunala 

avloppsanläggningar byvis och även de ekonomiska konsekvenserna 

gentemot "långsträcksdragning".  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2015. 

Kommunens utlåtande efter granskning, daterad den 24 mars 2015. 

Antagandehandlingar, inklusive MKB, daterad den 24 mars 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 24/2015 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 85 med förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Det 2015-03-24 daterade utlåtande efter granskning godkänns som sitt 

eget. 

2. De 2014-02-11 upprättade, 2014-10-14  reviderade och 2015-03-24 

redaktionellt ändrade och daterade handlingarna antas enligt PBL 3 kap 

19 §. 

Reservation 

Anne Oscarsson (SD), Claus Zaar (SD), Bertil Eriksson (SD), Rolf Jönsson 

(SD), Eric Rosenlund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltingen 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 44 Dnr KTN 2020/000214  

Verksamhetsområde Kullhorvan 

Sammanfattning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Sandby, Frösslunda och Norra Kvinneby. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26. 

Tjänsteskrivelse, den 2 mars 2020. 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet, den 

2 mars 2020. 

Bilaga 2. Karta där fastigheterna i bilaga 1 visas översiktligt, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 3. Karta över fastigheter området Åby – Norra Sandby, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 4. Karta över fastigheter området Södra Sandby, den 2 mars 2020. 

Bilaga 5. Karta över fastigheter området Frösslunda – Norra Kvinneby, den 

2 mars 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Verksamhetsområde Kullhorvan för allmänna vattentjänster för Sandby, 

Frösslunda och Norra Kvinneby antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Fastigheter verksamhetsområde

Kullhorvan

FASTIGHET FASTIGHET FASTIGHET

FRÖSSLUNDA 14:4>1 NORRA KVINNEBY 6:5>1 SÖDRA SANDBY 4:7>1

FRÖSSLUNDA 16:1>1 NORRA KVINNEBY 6:9>1 SÖDRA SANDBY 5:3>4

FRÖSSLUNDA 17:1>1 NORRA KVINNEBY 9:1>1 ÅBY 1:13>1

FRÖSSLUNDA 19:1>1 NORRA KVINNEBY 9:2>1 ÅBY 1:19>1

FRÖSSLUNDA 4:10>1 NORRA SANDBY 1:12>1 ÅBY 10:1>1

FRÖSSLUNDA 4:8>1 NORRA SANDBY 1:13>1 ÅBY 14:1>1

FRÖSSLUNDA 4:9>1 NORRA SANDBY 2:3>1 ÅBY 3:2>1

FRÖSSLUNDA S:1>1 NORRA SANDBY 2:5>1 ÅBY 3:7>1

NORRA KVINNEBY 1:10>1 NORRA SANDBY 3:3>1 ÅBY 3:8>1

NORRA KVINNEBY 1:4>1 NORRA SANDBY 3:4>1 ÅBY 4:3>1

NORRA KVINNEBY 1:6>1 NORRA SANDBY 5:1>1 ÅBY 4:4>1

NORRA KVINNEBY 1:7>1 SANDBY 1:1>1 ÅBY 4:5>1

NORRA KVINNEBY 10:1>1 SANDBY 1:10>1 ÅBY 4:6>1

NORRA KVINNEBY 11:1>1 SANDBY 1:11>1

NORRA KVINNEBY 12:1>1 SANDBY 1:12>1

NORRA KVINNEBY 13:1>1 SANDBY 1:13>1

NORRA KVINNEBY 14:1>1 SANDBY 1:14>1

NORRA KVINNEBY 15:1>1 SANDBY 1:16>1

NORRA KVINNEBY 15:2>1 SANDBY 1:2>1

NORRA KVINNEBY 16:1>1 SANDBY 1:3>1

NORRA KVINNEBY 17:1>1 SANDBY 1:4>1

NORRA KVINNEBY 18:1>1 SANDBY 1:5>1

NORRA KVINNEBY 19:1>1 SANDBY 1:6>1

NORRA KVINNEBY 19:2>1 SANDBY 1:7>1

NORRA KVINNEBY 2:13>1 SANDBY 1:8>1

NORRA KVINNEBY 2:15>1 SANDBY 1:9>1

NORRA KVINNEBY 2:16>1 SANDBY 2:1>1

NORRA KVINNEBY 2:17>1 SANDBY 3:1>1

NORRA KVINNEBY 2:18>1 SANDBY 3:2>1

NORRA KVINNEBY 2:19>1 SANDBÄCK 1:2>1

NORRA KVINNEBY 2:6>1 SANDBÄCK 2:2>1

NORRA KVINNEBY 20:1>1 SANDBÄCK 2:4>1

NORRA KVINNEBY 20:3>1 SANDBÄCK 5:1>1

NORRA KVINNEBY 20:4>1 STORA BRUNNEBY 6:1>1

NORRA KVINNEBY 21:1>1 SÖDRA SANDBY 1:3>1

NORRA KVINNEBY 21:2>1 SÖDRA SANDBY 1:4>1

NORRA KVINNEBY 23:1>1 SÖDRA SANDBY 1:5>1

NORRA KVINNEBY 23:2>1 SÖDRA SANDBY 2:5>1

NORRA KVINNEBY 24:1>1 SÖDRA SANDBY 2:6>1

NORRA KVINNEBY 25:1>1 SÖDRA SANDBY 3:10>1

NORRA KVINNEBY 25:2>1 SÖDRA SANDBY 3:11>1

NORRA KVINNEBY 26:1>1 SÖDRA SANDBY 3:13>1

NORRA KVINNEBY 3:11>1 SÖDRA SANDBY 3:6>1

NORRA KVINNEBY 3:2>1 SÖDRA SANDBY 3:7>1

NORRA KVINNEBY 3:7>1 SÖDRA SANDBY 3:9>1

NORRA KVINNEBY 4:10>1 SÖDRA SANDBY 4:2>1

NORRA KVINNEBY 4:5>1 SÖDRA SANDBY 4:4>1

NORRA KVINNEBY 4:9>1 SÖDRA SANDBY 4:5>1

NORRA KVINNEBY 6:11>1 SÖDRA SANDBY 4:6>1
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Sammanfattning 

Denna konsekvensanalys gäller den nedsläckning och förändring av gatubelysning som hittills 
genomförts i samband med kommunens övertagande av E.ON:s anläggning i enlighet med avtal 
från 2015. Uppdraget om konsekvensanalysen beslutades i budgeten för 2019. 

Flera av de effekter som vägbelysningen kan förväntas ha – framför allt de som rör nytta för 
trafikanter och invånare – är svårbedömda och samverkar i stor utsträckning med andra faktorer, 
vilket innebär att det är svårt att ta fram generella effektsamband. En nedsläckning av ett område 
skapar för många en känsla av sämre trygghet och den känslan är ju en upplevd sådan. Hur det på 
sikt kommer påverka trafiksäkerheten, brottslighet m m är för tidigt att säga då antal olyckor på 
dessa relativt lågtrafikerade vägar trots allt är väldigt få. 

Med Trafikverkets krav på utformning av belysning längs med deras vägar har kommunen 
begränsat med möjligheter att påverka utformningen. Vilka prioriteringar som har gjorts framgår 
av beslutad belysningspolicy. Det finns aspekter förutom de som prioriterats i belysningspolicyn 
som kommit fram för diskussion under projektets gång. Exempel på en sådan aspekt är 
kulturmiljöns påverkan av förändringen i belysningsanläggningen. 
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1. Bakgrund 
 

I samband med budget 2019 beslutades att ge förvaltningen ett uppdrag rörande gatubelysningen i 
kommunen. Uppdraget är formulerat enligt nedan: 

Mörbylånga kommun ser över vägbelysningen i samband med övertagande från EON. Med stöd 
av kommunens belysningspolicy har beslut fattats om att släcka ner ett antal belysningspunkter. 
Kommundirektören får i uppdrag att göra en grundlig konsekvensanalys av den nedsläckning 
som hittills genomförts. I uppdraget ingår också att utreda hur kommunen kan bidra till att 
belysning kan överlåtas till privatpersoner genom exempelvis hållbar teknik och samarbete med 
andra aktörer. 

 
2. Syfte/Metod 

 
a. Syfte 

Syftet med konsekvensbeskrivningen är att göra en bedömning av konsekvenserna som 
projektet hittills medfört. Vidare ska det utredas hur kommunen kan bidra till att 
privatpersoner själva kan ta över belysning genom hållbar teknik och i samarbete med 
andra aktörer.  
 

b. Metod 

Verksamheten ”Gator- och service” har ihop med Kultur- och tillväxtnämnden diskuterat 
omfattningen av uppdraget och beslutat att det skall göras inom befintlig driftbudget. 
Vidare har uppdraget diskuterats i ett mindre forum med några frivilliga politiker och 
förvaltningen. Förvaltningen har sedan arbetat vidare med de idéer som där diskuterats. 

Förvaltningen har för omvärldsbevakning bland annat deltagit i ”Gatubelysningsforum” 
som hölls i Stockholm i september 2019 och tagit del av forskningsrapporter inom ämnet. 

Vidare har förvaltningen samlat synpunkter i dialog med medborgare i det vardagliga 
arbetet och i beredning av exempelvis medborgarförslag. 

c. Avgränsningar 

Konsekvensbeskrivningen berör i huvudsak belysningsområdena Grönhögen (GHN) och 
Degerhamn (DHN) enligt bild 1. Anledningen till den avgränsningen är att det är dessa 
områden där projektet startade och beslut om övertagande finns för samtliga 
belysningspunkter. 

 
 
 
 
 
 
  



5 
 

3. Beskrivning av projektet med övertagande av belysning från EON  
  

Efter att avtal mellan dåvarande Kommunförbundet och Sydkraft AB upprättades gavs kommunerna 
möjlighet att ta över belysningsanläggningarna från Sydkraft. Mörbylånga kommun valde att vänta med 
detta övertagande tills 2015 då man slöt ett avtal med E.ON Elnät Sverige AB.  
 
Övertagandet gäller alla belysningsanläggningar som vid avtalets ingående tillhörde E.ON och som var 
placerade i Mörbylånga kommun. Driften av ljuskälla och kostnad för elförsörjning till gatubelysningen 
har redan innan avtalet legat på kommunen. Det som förändras är driftskostnad för belysningsstolparna, 
fundament och matningskabel från mätarskåp. 
 
I samband med detta övertagande är kommunen skyldig i enlighet med Ellagen (1997:857) att mäta 
förbrukningen i sin anläggning vilket görs med hjälp av mätarskåp i anslutning till belysningscentraler.  
 
Beslutad belysningspolicy från 2017 ligger till grund för de beslut som fattas för att i samband med 
övertagande optimera vart lampor ska behållas eller eventuellt plockas ned. 
 
Planerat slutdatum för övertagandeprojektet var 2019-12-31. Detta har av olika anledningar inte kunnat 
uppfyllas och det är orsaker som båda parter har bidragit till. Ett tilläggsavtal är påskrivet december 
2019 och där framgår att ny färdigställandetid för övertagandet förväntas vara 2023-12-31. 
Förändringen hur E.ON kommer arbeta med projektet är att man kommer separera så att inte samma 
person som är projektledare för markförläggningsprojekt även leder detta övertagande projekt. Den 
största anledningen till det är för att sätta ett tydligare fokus på övertagandet som till viss del har lidit av 
att E.ON har många markförläggningsprojekt igång (Markförläggnings-projekten är också viktiga för 
kommunens medborgare då de ska  stärka upp elnätet och på så vis undvika avbrott som i dagsläget 
fortfarande är ett relativt stort problem i kommunen). 
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4. Aktuell status i projektet 
 

I samband med att beslut ska fattas om belysning ska övertas eller släckas ner gör förvaltningen en 
inventering för att kontrollera så att lamporna står på plats enligt karta samt att skapa sig en bild 
över lampornas skick och funktion. 
 
Med hjälp av belysningspolicy från 2017 (Bilaga 1) tar sedan förvaltningen alternativt nämnden 
beslut om övertagande eller släckning.  Nämnden fattar beslutet om det rör sig om nedsläckning av 
sex ljuspunkter eller fler i en sammanhängande anläggning. Nedsläckning av fem ljuspunkter eller 
färre tas på delegation av verksamhetsområdeschef. 
 
I kommunen finns ca 3500 belysningsstolpar och dessa är fördelade på nätområdena Grönhögen, 
Degerhamn, Mörbylånga, Norra Möckleby, Torslunda och Högsrum. Statusen för respektive 
område i projektet visas nedan:  

Nätområde Inventering Beslut om 
övertagande 

Kommentar 

Grönhögen 
(GHN) 

Klar Klart  

Degerhamn 
(DHN) 

Klar Klart  

Mörbylånga 
(MLA) 

Klar Ej klart  

Norra 
Möckleby 
(NMY) 

Klar Ej klart  

Torslunda 
(TDA) 

Påbörjad Ej klart  

Högsrum 
(HRM) 

Påbörjad Ej klart Några få lampor i det nätet 
som är placerade i 
Mörbylånga kommun. 

 

För de område som beslut ej är klara har dock vissa beslut redan tagits eftersom E.ON då har haft 
ett markförläggningsprojekt i det området och då ser förvaltningen över även vilken belysning 
kommunen har för avsikt att ta över. 

Målet är att under 2020 fatta de beslut som krävs och utifrån dessa kan E.ON planera resten av 
genomförandet i kommunen.  

I område som redan är överlämnade kan det dock även senare bli aktuellt att se över belysningen då 
exempelvis E.ON utför ett markförläggningsprojekt. Då erbjuds kommunen att samförlägga kabel 
och i samband med det kan det bli aktuellt med vissa förändringar av ljuspunkter. 
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Bild 1. Visar de 6 st nätområde som finns i kommunen. 
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Bild 2. Visar med runda röda ringar de område i nätet GHN som släckts ned. 
 
Grönhögen 
 
I nätområde Grönhögen (GHN) är det 207 stycken lampor som reducerats till 184. 19 byar är 
påverkade varav 6 byar är släckta helt. Inga nya lampor har blivit aktuellt i Grönhögen då E.ON inte 
haft några markförläggningsprojekt i samband med övertagandet.  
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Bild 3. Visar med runda röda ringar de hela område i nätet DHN som släckts ned. Gröna ringar där ny 
belysning installerats. Förändring av belysning har dock skett i andra område också. Exempelvis är delar av 
belysningen släckt i Skärlöv. 
 
Degerhamn  
 
I nätområde Degerhamn (DHN) är det 336 stycken lampor som reducerats till 263. I dessa 263 är 49 
stycken nya. Det är 28 byar som blivit påverkade, varav 5 stycken är helt släckta. Anledningen till att 
det investeras i helt nya belysningspunkter är att E.ON går fram och gräver ner sin strömförsörjning 
och då är det strategiskt lämpligt att kommunen går med och samförlägger. 
  
Summan för nätområde Degerhamn och Grönhögen är 543 stycken lampor som reducerats till 447. 47 
påverkade byar varav 11 är släckta helt. 
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Ny belysning  
 
I områdena Solberga, Pilekulla, Gammalsby, Torngård, Seby, Kvinnsgröta, och Övra Segerstad har 
ny belysning satts upp de senaste åren. Det har gjorts i samförläggning med E.ON då gatljuskablar 
och el har schaktats ner. På så sätt har kommunens driftkostnad och ansvar för stolpar och ledningar 
reducerats då anläggningarna är nya, inga luftledningar med tillhörande trästolpar finns och LED-
lampor är installerade. 
 
Kommande ny belysning inom samma område är Mellby, där beslut är taget men samförläggning har 
ännu inte skett. 

 

Mörbylånga, Norra Möckleby, Torslunda 

Mörbylångaområdet är påbörjat med sträckan Alby-Stenåsa och Stora/Lilla Brunneby där ny 
belysning är uppförd. Hulterstad och Triberga är kommande. 

Norra Möckleby området är också påbörjat där E.ON har markförläggningsprojekt, exempelvis Torp 
där det blir ny belysning enligt nämndsbeslut. Övra Ålebäck, Norra och Södra Näsby, Sandbäck och 
Åby är också med. 

Inventeringsmässigt är det endast Torslunda kvar att gå igenom i fält.  

 

Bidrag och samarbete med aktörer 

Kommunen erbjuder ett bidrag på faktiska kostnader men maximalt 10 000 kr för inkoppling av 
belysning vid permanentboende. Bidraget beviljas om den sökande direkt är påverkad av 
nedsläckning i anslutning till dennes fastighet och uppsättning av ny belysning ersätter det syfte den 
nedtagna belysningen hade för fastighetsägaren. 

Diskussion har förts beträffande att sätta ihop ett installationspaket med ett flertal elfirmor. Förslaget 
har dock inte varit intressant för de elfirmor som kontaktats då förutsättningarna på varje plats skiljer 
sig åt så pass mycket att ett fast pris inte är möjligt. Från förvaltningens sida vill vi på grund av 
konkurrensaspekt inte namnge något specifikt företag. Vid förfrågan ger vi rådet att söka elfirmor i 
närhet för hjälp med installation. Kontakt ha även tagits med entreprenörer som utför arbetet i fält 
om att spara stålstolpar i bra skick som rivs för att kommunen ska kunna erbjuda dessa till områden 
där belysning släcks ner. Återanvändning av stålstolpar är ur hållbarhetsperspektiv en bra lösning 
jämfört med nyinköp. 
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5. Omvärldsbevakning 

De flesta av de belysningspunkter som släckts ned i Mörbylånga kommun har varit 
placerade på de statliga vägarna i kommunen (ex väg 925, 927, 930). Idag finns i hela landet 
en stor variation i hur vägbelysning används på statlig väg i eller intill mindre samhällen på 
landsbygd.  

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) presenterade 2017 rapporten ”Kriterier 
för vägbelysning på statlig väg i och i anslutning till mindre tätorter på landsbygd”. Denna 
studie har genomförts på uppdrag av SKR och Trafikverket och syftar till att ta fram 
gemensamma riktlinjer för att få en mer enhetlig och konsekvent användning av belysning. I 
studien föreslås nedanstående kriterier för att en statlig väg i eller i anslutning till mindre 
tätort på landsbygd ska vara försedd med vägbelysning: 

1. Vägen går genom en tätort (enligt definition från SCB) 
2. Det finns en kommunal detaljplan eller byggnadsplan med statlig genomfartsväg 

där det förekommer blandtrafik 
3. Det förekommer inrättningar som genererar oskyddade trafikanter i närheten av 

vägen, till exempel skolor, kyrkor, samlingslokaler, idrottshallar, vårdcentraler, 
muséer, tågstationer, färjelägen eller liknande. 

4. Det förekommer gång – och cykelpassager eller hastighetsdämpande åtgärder längs 
vägen 

5. Det förekommer pendlingshållplatser, inklusive tåg och båt 
6. Gällande ÅDT-krav i VGU är uppfyllda. 

Not. .Det är meningen att listan läses ovanifrån så att om vägen går genom en tätort ska den ha belysning. I 
annat fall om det finns en kommunal detaljplan eller byggnadsplan där en statlig genomfartsväg med blandtrafik 
förekommer. I tredje fall om det förekommer inrättningar som genererar oskyddade trafikanter i närheten av 
vägen. I fjärde fall om det förekommer gång- och cykelpassager eller hastighetsdämpande åtgärder längs vägen 
och i femte fall om det förekommer pendlingshållplatser. Det sjätte kriteriet, som inträder om inget av de 
tidigare är uppfyllt, handlar om årsdygnstrafik för motorfordon. 

I en rapport om kriterier för vägbelysning (Fors & Carlsson 2015) listas följande faktorer 
som bör vägas in vid framtagande av riktlinjer för belysning: 

 Trafikanternas behov 
 Energiåtgång 

 Kostnader 

 Övriga faktorer (ex tillgänglighet, trygghet, ljusföroreningar och störningar i 
ekosystemet) 
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Trafikanternas behov bör då inkludera alla trafikanter inom vägområdet. Trafikverket har i historiskt 
perspektiv i huvudsak gjort bedömningen om vart det ska finnas belysning på statlig väg utifrån 
trafiksäkerheten för biltrafiken. Under senare år har Trafikverket dock kompletterat sina krav med 
trygghetsaspekter och säkerhet för de oskyddade trafikanterna tillsammans med klimat- och miljömål. 
Inom kommuner har man ofta ett annat synsätt, där invånarnas åsikter och behov av belysning har 
större betydelse. 

Energiåtgång och klimatpåverkan har fått en allt större roll inom belysningsområdet. Ny teknik för 
armatur/ljuskälla gör det möjligt men man bör även fundera på alternativa åtgärder för att tillgodose 
trafikanters behov, e x skyltning, vägmarkering eller kantstolpar. 

Kostnaden är en högst relevant faktor då anläggningarna finansieras med offentliga medel.  
Kommunen har att förhålla sig till lagar och Trafikverkets krav i form av VGU (Vägars och Gators 
utformning). Regelverket VGU är tvingande för det statliga vägnätet medan det är rådgivande för 
kommunala vägar och gator. 

 
 

6. Konsekvensbeskrivning 

Södra Kvinneby-Stenåsa  

Utmed väg 925 från Södra Kvinneby till Stenåsa har belysningsstrukturen förändrats. Innan byte av 
trafikbelysningen fanns 24 ljuspunkter fördelade på sträckan. Beslut togs 2017-04-26 i 
kommunledningsutskottet (2017/000390 317) att belysning skulle bytas ut ”en mot en”. Vid ansökan 
till Trafikverket avslogs denna med hänvisning till Trafikverkets regler beträffande avstånd mellan 
belysningspunkter. Om Trafikverkets bestämmelser följts hade innebörden blivit att 48 
belysningspunkter skulle monteras och med det en fördubblad kostnad. (En lampa med kabeldragning, 
montering, material och inkoppling kostar cirka 25 000 kr i samband med samförläggning) 
Förvaltningen ansåg att den ökade kostnaden inte var rimlig utan placerade de 24 belysningspunkterna 
med utgångspunkt från busshållplatserna. Det har inneburit att sträckan av de boende upplevs som 
otrygg och att det är stora växlingar mellan upplysta ytor och de som inte är det. 
Boende utmed sträckan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Utslaget gav kommunen rätt i 
handhavandet av ärendet. 

 
2018-12-19 inkom ett medborgarförslag avseende uppförande av 5-6 belysningspunkter i södra delen 
av Södra Kvinneby. Förslaget avslogs i Kultur- och tillväxtnämnden 2019-10-15 (2019/000141) och 
har sedan överklagats till Förvaltningsrätten där ärendet är under behandling. 
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 Övriga synpunkter från boende utmed denna sträcka har bland annat varit: 

 Har det tagits någon hänsyn till kulturmiljön (i exempelvis radbyarna) vid beslut om 
utformning? 

 Ett uppehåll med belysning mitt i en by gör att bilister tror byn är slut och ökar 
hastigheten. 

 Utformningen och placering inom byarna borde utgå från bebyggelsen, målpunkter, 
korsningspunkter och hastighet på ett tydligare sätt än vad som beskrivs i 
belysningspolicyn. 

 Bebyggelsen och antal permanenthushåll förändras ständigt och med utbyggnad VA kan 
man förvänta sig fler permanentboende. 
 
 

Statistik olyckor 

På väg 925,927 och 930 har det mellan 2009 och 2018 varit 21 olyckor rapporterade. För år 2017 
och 2018 är det två i antal per år. Hur förändringarna i de kommunala belysningspunkterna 
påverkar dessa siffror är för tidigt att säga då förändringarna påbörjades i fält först under 2018 och 
olyckorna för få för att kunna se någon trend. Totalt rapporterad olyckor 2009-2018 i Mörbylånga 
kommun är 473st. 

 

Upplevd trygghet och trivsel 

I område som drabbats av nedsläckning har åsikter som upplevd minskad trygghet inkommit till 
kommunen.  Enligt rapporten ” ”Kriterier för vägbelysning på statlig väg i och i anslutning till 
mindre tätorter på landsbygd” är trygghet och trivsel sannolikt ofta det huvudsakliga och kanske 
viktigaste argumentet för vägbelysning ur ett invånarperspektiv. Belysningen bidrar till att göra 
samhället mer tillgängligt under dygnets mörka timmar, framförallt för oskyddade trafikanter. Den 
kan också ge upphov till en känsla av trygghet, då den gör det möjligt att se och läsa av sin 
omgivning. Vidare kan välplanerad belysning bidra till den allmänna trivseln och upplevelsen av 
en plats. 

 

Projektkostnader 

Hittills har projektet med övertagande av gatubelysning i Mörbylånga kommun kostat kommunen 
4,7 miljoner kronor. Denna summa kommer uppskattningsvis uppgå till 13-15 miljoner fram till 
2023-12-31 då projektet beräknas vara klart. Osäkerheten i siffrorna är väldigt höga då 
komplexiteten i projektet är hög och många faktorer påverkar. Uppskattningsvis är hittills 70 % av 
nedlagda kostnader t o m 2019-12-31 kostnader där en investering sker i anläggningen för att 
markförlägga ihop med EON. Från och med 2020 kommer dessa kostnader delas upp på två 
projekt. Ett för övertagande och ett för investering/samförläggning. 
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Trafikverkets krav  

På Trafikverkets vägar har kommunen skyldighet att anpassa sig efter deras regler/riktlinjer. Även 
om Trafikverkets regelverk säger att belysning av trafiksäkerhetsskäl inte av staten skall sättas upp 
så kan kommunen välja att bekosta det. Kommunen söker då tillstånd och inkommer med 
ljusberäkningar m m för att uppfylla kraven som TRV har på belysning längs med deras vägnät. 
Av den anledningen är det inte för kommunen möjligt att själv bestämma exempelvis hur tätt 
lamporna behöver sitta eller om exempelvis solcellslampor kan var aktuellt. 

Trafikverkets krav på när det på landsbygd ska vara belysning eller inte på deras vägar visas i 
nedanstående tabell. Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn. 

 

Tabell från publikationen TRV publikation 2020:029  ”Krav - VGU, Vägars och gators utformning” 

Vid senaste ÅDT- mätningen (årsmedelsdygnstrafik) var passagen av fordon 580 per dygn på väg 
925 vilken är den som berörs mest av nedsläckning av belysning av större vägar. Beträffande det 
mindre vägnätet styrs besluten av huruvida belysning ska vara kvar av kommunens 
belysningspolicy.  

Inom tätort anser Trafikverket att det alltid skall finnas belysning. 
 

 

Bidrag för inkoppling av belysning till egen fastighet 

Intresset för att ta över belysning i privat drift och regi har varit ganska svagt. I GHN-området är 
det 3 stycken privatpersoner som visat intresse, varav 2 stycken fått armatur/stolpe av kommunen. 
I DHN-området är det 3 stycken privatpersoner som visat intresse varav 1 fått stolpe. Skärlövs 
byalag har fått armaturer/stolpar till berört område i byn. 

Inga ansökningar har ännu inkommit beträffande utbetalningar av det kommunala bidraget som 
går att erhålla med max 10 000 kr för åretruntboende. Detta görs ju först när kvitto på arbete kan 
visas. 
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Bakgrund 

I kommunen finns idag närmare 3 500 belysningspunkter med 

belysningsarmatur på stolpe längs med en gata eller väg. Det finns även 

ytterligare belysningspunkter utmed delar av det allmänna vägnätet. Dessa 

ägs och bekostas av Trafikverket och i övrigt ägs belysningen i stort av 

E.ON och till viss del av Mörbylånga kommun. 

Sedan år 2015 finns det ett överlåtelseavtal som ger kommunen möjlighet att 

ta över den av E.ON ägda väg- och gatubelysningen. Överlåtelseavtalet som 

löper till och med år 2019, innebär att kommunen kan optimera sitt 

belysningsnät avseende antalet belysningspunkter och var dessa ska placeras 

samt också avseende energianvändningen. Kommunen har avtal med en 

entreprenör för drift, underhåll samt viss förnyelse av belysningen. 

Entreprenören arbetar enligt gällande föreskrifter om vägars och gators 

utformning som också omfattar tekniska beskrivningar av 

belysningsanläggningar.  

Kommunens policy 

Rätt etablerad ökar belysningen trafiksäkerheten och möjligheten att skapa 

en god trafikmiljö. Belysning är till hjälp för orientering och tillgänglighet 

och är mycket viktig för ett samhälle som ska vara tryggt för alla. Vidare får 

belysningen en förebyggande effekt i det brottsförebyggande arbetet. 

När övertagande av belysning enligt överlåtelseavtalet är aktuell ska vi 

därför betrakta de aktuella belysningspunkterna som våra potentiellt egna 

och fatta beslut om vilka belysningspunkter som är nödvändiga och vilka 

som kan släckas. När behov av reinvestering i en belysningsanläggning 

förreligger, uppstår också en situation där kommunen kan pröva om detta ska 

ske eller om någon belysningspunkt kan släckas. Även befintlig belysning 

som ska göras om i sin helhet, inklusive kabel, fundament, stolpe med mera, 

ska i huvudsak uppfylla de krav och prioriteringar som beskrivs i det 

följande: 

Generella krav 

De generella kraven gäller alltid om en belysning ska ingå i det kommunala 

belysningsområdet.  

1. Vägen måste endera vara kommunal eller enskild väg med statligt 

eller kommunalt bidrag. 

2. Gatubelysning sätts i första hand upp om trafiksäkerhetsskäl 

föreligger, i andra hand om belysningen stämmer in med någon 

annan av prioriteringarna (nedan). 

3. Det område som avses bör betjäna minst fyra bostadsfastigheter som 

används för permanentboende och avståndet mellan fastigheterna får 

inte överstiga 200 meter räknat utefter vägens sträckning. Vid 

tillämpning av denna bestämmelse medräknas inte bostadsfastigheter 

som ligger mer än 75 meter från väg. 

Särskilda prioriteringar 

Generellt gäller att belysning etableras när trafiksäkerhetsskäl föreligger men 

också när en eller flera belysningspunkter kan bidra till ökad trygghet och 
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fylla ett brotts- eller skadeförebyggande syfte. Samma sak gäller när 

belysningen underlättar orienteringen och ökar tillgängligheten i ett område 

eller längs en gata eller väg. Särskilt prioriterade områden är alltid: 

1. Busshållplatser. 

2. Allmänna ytor med många besökare. 

3. Skolor. 

4. Markerade övergångsställen. 

5. Platser där personer med funktionsnedsättning bor eller vistas. 

Ansökningsförfarande vid nyetablering 

Om en eller flera belysningspunkter ska kunna ingå i det kommunala 

gatubelysningsområdet måste en ansökan om detta lämnas till kommunen. 

Om belysningen uppfyller de ovan formulerade kraven och prioriteringarna, 

bekostar den sökande nyetableringen. Kommunen övertar sedan 

belysningsanläggningen och därmed också ansvaret för drift, underhåll och 

förnyelse. 

Uppförande 

En gatu- eller vägbelysning uppförs som huvudregel på sökandens bekostnad 

efter särskild överenskommelse. Belysningsanläggningen ska utföras enligt 

god teknisk standard så som denna beskrivs i gällande föreskrifter om vägars 

och gators utformning. Mätutrustning bekostas av den part som står för 

etableringen av belysningen. 

Nyexploatering 

Gator samt gång- och cykelvägar inom detaljplanelagda områden förses med 

stationär vägbelysning. Exploatören ansvarar för att utföra och bekosta 

belysningsanläggningen enligt den belysningsnivå som är standard för 

områden med likvärdig trafikmiljö inom kommunen. Kostnaden för 

uppsättning och för kommande drift, underhåll och förnyelse, regleras i ett 

exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen. 

Hantering av driftstörningar 

Inspektioner av belysningsnätet sker normalt vid ett tillfälle varje månad. 

Allvarligare störningar är incidenter som kan innebära risk för el- eller 

trafiksäkerheten eller risk för skador på fysiska personer och egendom. Om 

en sådan störning inträffar vidtas åtgärder omgående. Som allvarlig störning 

betraktas också större gruppfel eller fel i en belysningscentral. 

 

 

 

 




