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Datum 

2020-06-02 

 

  

 

  

 

Kultur- och tillväxtnämnden 

kallas till sammanträde tisdagen den 9 juni 2020 klockan 09:00 i  

Stora sammanträdesrummet på kommunkontoret i Mörbylånga för att 

behandla följande ärenden: 

Per-Olov Johansson 

Ordförande 

 

Åsa Strömberg 

Kommunsekreterare 

De ledamöter och ersättare som önskar delta digitalt på mötet anmäler detta 

till kommunsekreteraren senast fredag den 5 juni 2020. 

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

  Medborgarförslag 
09:50-10:00  Ärende 9, förslagsställaren deltar digitalt 

  vid överläggningen av ärendet 

11:15-12:00  Verksamhetsinformation 

  VA, Jens Olsén, 15 minuter 

  Gator- och service, Per Gustafsson, 15 minuter 

  Samrådsinbjudan Isgärde 4:15, Daniel Jonsson 

  Kommunala stränder sommaren 2020, Eleonor 

  Rosenqvist 

Ärenden 

1.  Val av justerare 

2.  Godkännande av dagordning 

3.  Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Dnr 2020/000001  

4.  Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Dnr 2020/000002  

5.  Utbildning och konferenser  

Dnr 2019/000437  
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Ärenden 

6.  Ekonomisk uppföljning 2019/2020 

Dnr 2019/000177  

7.  Verksamhetsplan med internbudget 2021 (information) 

Dnr 2020/000365  

8.  Medborgarförslag - Återta erbjudandet om övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 

parkeringsplats 

Dnr 2020/000340  

9.   Medborgarförslag - Övergångsställe på Esplanaden i Mörbylånga 

Dnr 2020/000341  

10.  Medborgarförslag - Utsmyckning av rondellen i närheten av Mölltorp 

Dnr 2020/000339  

11.  Avsiktsförklaring - VA-samverkan Öland 

Dnr 2020/000236  

Beredningsärenden till kommunfullmäktige 

12.  Medborgarförslag - Cykelbanor på östra Öland 

Dnr 2020/000338  

13.  Medborgarförslag - Bygg en lekplats på Granudden i Färjestaden 

Dnr 2020/000343  

Information 

14.  Uppdrag - sammanställa information om kulturverksamhet inom kommunen som 

vänder sig till barn och unga. 

Dnr 2020/000220  

15.  Verksamhetsinformation 

Dnr 2019/000548  

- VA, ledningsnätet i Triberga – Alby 

- Gator- och service  

- Samrådsinbjudan Isgärde 4:15 

- Kommunala stränder sommaren 2020 
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Uppföljning av handlingsplan VA 2019 - 2023 

 

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden fattade 2019-05-31 beslut om handlingsplan VA, 2019-2023. 

Handlingsplanen för VA-verksamheten arbetades fram med anledning av att stora 

investeringar i VA-anläggningar medfört ökade driftskostnader för VA-verksamheten.  

Åtgärderna i handlingsplanen består av ökade intäkter kopplat till taxehöjningar samt 

minskade kostnader, där större underhållsåtgärder istället kommer att hanteras som 

investeringar.  

Om åtgärderna i handlingsplanen genomförs förväntas VA-verksamheten presentera ett noll-

resultat från och med 2023. 

 

Uppföljning – utfall 2019 

Budgeten för VA-verksamheten 2019 uppgick till 2 743 tkr. I handlingsplanen redovisades en 

prognos för 2019 på 4 743 tkr, alltså en negativ avvikelse jämfört med budget på 2 000 tkr. 

Handlingsplanen baseras på prognosen för 2019, som visas i tabellen nedan. 

 

Utfallet för VA-verksamheten 2019 uppgick till -8 603 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse 

mot handlingsplanen på 3 860 tkr.  

Vid uppföljning av VA-verksamheten i maj 2020 har en felaktig redovisning av vattenintäkter 

för 2019 upptäckts, vilket innebär att 2019-års intäkter är 2,6 mnkr lägre än de borde varit vid 

en korrekt redovisning. Dessa intäkter har istället redovisats på 2020. En korrekt redovisning 

av nämnda intäkter skulle inneburit ett utfall för 2019 på -6 003 tkr, vilket hade motsvarat en 

avvikelse mot handlingsplanen på -1 260 tkr. 

 

VA-verksamhet (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Utfall 2019

Vattenavgift 45 750               47 850               51 039                

Övriga intäkter 5 040                 5 440                 3 760                  

INTÄKTER 50 790               53 290               54 799                

Personalkostnader 11 071               11 071               13 181                

Driftskostnader 18 497               16 697               23 580                

Övriga kostnader, (tjänster/inköp) 5 939                 5 939                 6 004                  

Avskrivningar/kapitalkostnader 18 026               24 326               20 635                

KOSTNADER 53 533               58 033               63 401                

Resultat 2 743-                 4 743-                 8 603-                  
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Uppföljning – prognos 2020 

Budgeten för VA-verksamheten 2020 uppgår till 2 563 tkr. I handlingsplanen redovisas en 

prognos för 2020 på 6 100 tkr, alltså en negativ avvikelse mot budget på 3 537 tkr. 

 

Prognosen för VA-verksamheten 2020, som arbetats fram under våren 2020, pekar mot ett 

resultat på -3 063 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 500 tkr. Jämfört med 

prognosen för 2020 i handlingsplanen är avvikelsen +3 037 tkr. För 2020 ligger de 

felredovisade intäkter från 2019 med, vilket innebär att utfall och prognos för 2020 är 

”dopade” med 2,6 mnkr.  

I kolumnen ”Modifierad prognos 2020” i tabellen ovan visas en prognos för 2020 utan de 

intäkter som egentligen tillhör 2019. Resultatet för 2020 hamnar då på -5 663 tkr, vilket 

innebär en positiv avvikelse mot handlingsplanen på 437 tkr. 

 

Slutsats – uppföljning handlingsplan 

För 2019 lyckades verksamheten inte följa antagen handlingsplan men prognosen för 2020 

innebär att intäkter och kostnader ligger något bättre än prognosen i handlingsplanen. 

Genomförda och planerade taxehöjningar samt beslutade åtgärder för att minska kostnaderna 

bedöms fortsatt leda till att VA-verksamheten kan presentera noll-resultat från och med 2023, 

i enlighet med antagen handlingsplan. 

 

Informationsärende 

Kultur- och tillväxtnämnden tar till sig informationen och lägger uppföljningen av 

handlingsplanen VA 2019-2023 till handlingarna. 

 

Jens Olsén 

Taxefinansieringschef 

Victoria Schön Månsson 

Controller 

 

VA-verksamhet (tkr) Budget 2020
Handlingsplan 

Plan 2020
Prognos 2020

Modifierad 

prognos 2020

Vattenavgift 57 648           52 660              57 648              55 048             

Övriga intäkter 5 430             5 600                 5 430                5 430                

INTÄKTER 63 078           58 260              63 078              60 478             

Personalkostnader 12 242           11 447              12 242              12 242             

Driftskostnader 19 438           17 697              19 938              19 938             

Övriga kostnader, (tjänster/inköp) 4 684             5 940                 4 684                4 684                

Avskrivningar/kapitalkostnader 29 277           29 276              29 277              29 277             

KOSTNADER 65 641           64 360              66 141              66 141             

Resultat 2 563-             6 100-                 3 063-                5 663-                



 



Kultur och Tillväxtnämnden (tkr)
Äskning 2021 

enligt 
verksamheten

Äskning 2021 
förvaltningens 

förslag

1% uppräkning, 
förvaltningens 

förslag
Motivering/Konsekvens om ej erhåller äskning

Budgetram 2020 89 956 89 956 89 956

Kostnadsuppräkning 1% 559 1% uppräkning utifrån externa kostnader 2019 exkl VA.
Lägre hyra biblioteket i Färjestaden -290 -290 -290 Omförhandling har skett.

Material till aktiviteter KoF 250
Saknas ram för att genomföra aktiviteter, fritidsgårdar 150 tkr och kulturskola 
100 tkr. Färre aktiviteter får genomföras.

Innergården AME, fordon 100 100 Driftskostnader för ett extra fordon för att klara verksamheten.

Sambyggn. administration -300 -300 Lönekostnad omfördeln till Gator och vägar 100 tkr samt minskning med 200 tkr.

Gator och vägar 235 100
Lönekostnad omfördeln från Sambygg. adm 100 tkr, utökning 0,75 tjänst i 5 
månader (135 tkr).

Rosy 50 50 System för underhållsinventering, årskostnad räknas upp vid inventering.

Nya grönytor/gator 50 50
Snäckstrand/Hållbarplats m m, 2 km ny väg Runsbäck, GC Algutsrum, GC 
Trollhättevägen.

Dagvattenstrategi -150 -150 -150 Fick medfinansiering 2019 700, återlämnar 550 2020 och resterande 2021.
Kollektivtrafik -500 -500 -500 Minskning av turer i och med öppnandet av nya högstadiet i Fstdn.
VA - Anpassning av budgetram till ny taxa -1 000 -1 000 -1 000 Justering av VA-verksamhetens budgetram till noll över tre år.

Ny budgetram 2020 88 401 88 016 88 575

Utökning/minskning av budgetram -1 555 -1 940 -1 381
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Medborgarförslag - Återta erbjudandet om 
övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 
parkeringsplats  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen tar bort erbjudandet att mot 

avgift få parkera över natten på Eketorps borgs bilparkering.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 6 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut, taget den 5 maj 2020, § 42. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

I medborgarförslaget framförs farhågor att nattparkeringen på Eketorps borg 

skulle konkurrera med ställplatser. Kommunen tar ut en avgift för 

nattparkering och erbjuder ingen service.  

Emellertid kan avgiften vara för låg och kommunen väljer därför att anpassa 

pris för nattparkering till närliggande företag som erbjuder ställplatser, 

kommunen ämnar även att erbjuda plats för marknadsföring för företag som 

erbjuder ställplatser. 

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 

Förvaltningen bedömer att förslag till beslut inte påverkar något av 

perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen höjer 

parkeringsavgiften för nattparkering.      

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Stefan Ahlgren 

Borgchef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Amy Hedlund,  

Kultur och fritid 
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Sammanträdesdatum 

 

 

2020-04-27  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

LIV ISABEL 
VICTORIA 

STJÄRNLÖV 

2020-05-04 
13:17:07 

Monika Kristina 
Löfvin Rosén 

2020-05-04 

14:24:47 

BERTIL 
JOHANSSON 

2020-05-04 

21:59:35 

  

 

§ 42 Dnr KS 2020/000120  

Anmälan av Medborgarförslag - Återta erbjudandet om 
övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 
parkeringsplats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen återtar erbjudandet om 

övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs parkeringsplats. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 29.  

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: 

Amy Hedlund 

Kultur- och tillväxtnämnden  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

KJELL 

MAGNUSSON 

2020-03-30 

14:58:36 

KENT 

INGVARSSON 

2020-03-30 

19:02:44 

Ingrid Margareta 

Lööf-Johanson 

2020-04-03 

16:12:03 

  

 

§ 29 Dnr KS 2020/000120  

Anmälan av Medborgarförslag - Återta erbjudandet om 
övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 
parkeringsplats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen återtar erbjudandet om 

övernattningsmöjlighet på Eketorps Borgs parkeringsplats.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 mars 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 

 

 

 



 



Från: Pia schröder  
Skickat: den 10 mars 2020 14:05 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Vid dagens besök i Mörbylånga kan jag konstatera, att det på hela den 1 km långa vägsträckan 
"Esplanaden" helt saknas övergångsställen. Detta är i min värld synnerligen märkligt då det 
ligger ett stort bostadsområde på ena sidan om skolan och att alla elever som bor i detta 
område måste korsa gatan utan ett markerat övergångsställe. En skolväg ska vara en säker väg 
för barn och ungdomar! 
För att skolelever säkert ska kunna gå över denna långa raksträcka bör kommunen snarast sätta 
upp flera säkra övergångsställen. Dessutom ligger Lindero längre upp längs Esplanaden och även 
här borde det finnas ett övergångsställe. 
 
Pia Schröder 
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Justerare Utdragsbestyrkande 

LIV ISABEL 
VICTORIA 

STJÄRNLÖV 

2020-05-04 
13:17:07 

Monika Kristina 
Löfvin Rosén 

2020-05-04 

14:24:47 

BERTIL 
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2020-05-04 
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§ 43 Dnr KS 2020/000129  

Anmälan av Medborgarförslag - Övergångsställe på 
Esplanaden i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om övergångsställen på Esplanaden i 

Mörbylånga. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 10 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 30.  

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: 

Pia Schröder 

Kultur- och tillväxtnämnden  
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2020-03-16  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

KJELL 

MAGNUSSON 

2020-03-30 

14:58:36 

KENT 

INGVARSSON 

2020-03-30 

19:02:44 

Ingrid Margareta 

Lööf-Johanson 

2020-04-03 

16:12:03 

  

 

§ 30 Dnr KS 2020/000129  

Anmälan av Medborgarförslag - Övergångsställe på 
Esplanaden i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om övergångsställen på Esplanaden i 

Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 10 mars 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 
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Medborgarförslag - Övergångsställe på Esplanaden i 
Mörbylånga  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att flera övergångsställen anläggs på 

Esplanaden i Mörbylånga.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 10 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 5 maj 2020 § 43/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2020.      

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren förespråkar att kommunen anlägger flera övergångsställen 

utmed Esplanaden i Mörbylånga med tanke på skolbarn och personer som 

rör sig vid Lindero. 

Esplanaden är Trafikverkets väg. I samtal med Jan-Olof Berg, driftansvarig 

för Trafikverkets vägar på Öland, meddelade han att det inte planeras några 

åtgärder beträffande övergångsställen på Esplanaden. Sikt är bra och 

mängden trafik låg enligt dem och man har heller inga olyckor 

inrapporterade på vägen. Mörbylånga kommun kan inte utan Trafikverkets 

tillstånd göra något vid vägen. Förvaltningen kommer därför inte driva 

frågan vidare. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Kommunen ansöker om tillstånd hos Trafikverket att få anlägga 

övergångsställen och bekostar själva arbetet om tillstånd ges. Kostnaden 

ligger på cirka 25 000 kronor per övergångsställe. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Kan påverka i hänseendet ”trygghet och säkerhet” då övergångsställe känns 

som tryggare passage.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att vägen inte är kommunal 

och väghållaren Trafikverket inte avser att utföra några åtgärder.     
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Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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Medborgarförslag - Utsmyckning av rondellen i 
närheten av Möllstorp  

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag inkommit avseende smyckning av rondell vid trafikplats 

Färjestaden.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 23 februari 2020. 

Medborgarförslag, inkommit igen den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 5 maj 2020 § 39/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020.                

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren ser en förbättringspotential beträffande utseendet gällande 

rondellytan vid trafikplats Färjestaden och ger även förslag på vem som kan 

hjälpa till med utförandet. Ytan för rondellen ägs till hälften var av 

Mörbylånga kommun och LW Fastigheter AB och är därtill inom 

Trafikverkets driftområde vilket gör att alla arbeten måste ske i dialog med 

dem. Rondellens utförande idag gestaltar Ölands natur och är indelad i fyra 

områden. Strukturen är likvärdig med Färjestadens övriga tema beträffande 

rondeller. Förvaltningen ser med en helhetssyn på samtliga rondellers 

utseende, varför vi inte anser det vara aktuellt med omgestaltning av denna 

trafikplats.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen startar dialog med Trafikverket om ny gestaltning av 

rondellen tillsammans med Ölands Folkhögskola för förslag på nytt 

utförande. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar i hänseendet ”folkhälsa”, ett trevligt första intryck av Färjestaden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att rondellen idag har samma 

gestaltningstema som övriga rondeller i Färjestaden.     



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-05-27 
Dnr 

KTN 2020/000339 
Sida 

2(2) 
 

 

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

 

 



  
 

  

   
  

 
 

  Medborgarförslag 
 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se  

 
 
Dina kontaktuppgifter:  

Namn: Telefon: 

Gatuadress: Mobil: 

Postnummer och ort: E-postadress: 

 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att  

förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.   

 
 
Namnteckning: 

Ort och datum: 
 
 

Namnteckning: 

 
Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra  
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Bassam zakuor

Min förslag är att förbettra Färjestadens ingån, i rondell som ligger nära Möllstorp, där 
rondellen är tomt, jag tror att det kommer att bli finare om ni gör något special, till 
exempel, en symbol, som symboliserar Öland, eller skulptur eller annan art. 
Särkilt  att rondellen är så stor, och möjligheterna är öppna. 
Det kan gör ett intryck för turisterna. 

Färjestaden 23/2/2020      

Skriv ut blanketten
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§ 39 Dnr KS 2020/000096  

Anmälan av Medborgarförslag - Utsmyckning av 
rondellen i närheten av Möllstorp 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om en utsmyckning av rondellen i 

närheten av Möllstorp. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 26.  

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. 

_____ 
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Kultur- och tillväxtnämnden  

 

 



 

Kommunfullmäktiges presidium 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-03-16  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

KJELL 

MAGNUSSON 

2020-03-30 

14:58:36 

KENT 

INGVARSSON 

2020-03-30 

19:02:44 

Ingrid Margareta 

Lööf-Johanson 

2020-04-03 

16:12:03 

  

 

§ 26 Dnr KS 2020/000096  

Anmälan av Medborgarförslag - Utsmyckning av 
rondellen i närheten av Möllstorp 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om en utsmyckning av rondellen i 

närheten av Möllstorp.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 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 

 

 



 



Avsiktsförklaring - VA Samverkan Öland 

 

Bakgrund och syfte 

För att klara framtidens utmaningar och erbjuda våra kommuninvånare en god kvalitet i de olika 
verksamheterna har ett beslut fattats att kommunerna ska samverka inom olika områden där det är 
möjligt enligt kommunallagens regler om avtalssamverkan.  
 
Övergripande syften är att öka effektiviteten och kvaliteten i verksamheterna, minska sårbarheten 
och öka attraktionen för kommunerna som arbetsgivare. 
 
Samarbetet ska bedömas ur nedan perspektiv: 
 

 Effektivare drift 

 Högre kvalitet 

 Säkra kompetensförsörjningen 

 Öka mernyttan för våra medborgare och företagare och ge känslan av en sömlös 
organisation 

 
För varje samverkansområde ska ett samverkansavtal tecknas och utgöra en bilaga till den 
övergripande överenskommelse som kommunerna träffat. 
Den ska innehålla: 
 

 Syfte 

 Tider och omfattning 

 Åtagande 

 Ekonomi 

 Betalning och övriga villkor 
 

 

Angelägna samarbetsområden 

 Minskad sårbarhet. 

Med erfarenhetsutbyten, samordning av arbetssätt och tekniska plattformar minskas 

den organisatoriska sårbarheten. Dessutom ökar möjligheterna att kunna samverka 

operativt. 

 Utmaningar nu och i framtiden 

Genom att samverka gällande nyckelkompetenser kan vi utveckla gemensamma rutiner 

och styrdokument. På så sätt stärks vår förmåga att hantera framtida utmaningar som 

verksamheten står inför. 

 Effektiv resurshantering. 

Gemensamt nyttjande av resurser inom administrativa områden.  Exempelvis 

framtagande av taxor, gemensamma upphandlingar och juridiska utredningar är 

områden där synergierna kan vara stora. 

 



 

 

 

 Utökat fysiskt samarbete 

Gemensam planering och samordnad utvecklingen av våra nät och anläggningar kans 

kapa möjligheter att hantera framtida expansion och utökade krav på våra verksamheter. 

 

Ambitionen är att samverkan skall leda till konkreta aktiviteter inom flera områden under 2020. 

 

Ansvarsfördelning och uppföljning 

Uppföljning av att ambitionerna i denna Avsiktsförklaring infrias görs av ordförandena i respektive 

VA-organisation och ledande tjänstepersoner. 

Det konkreta arbetet med samverkan samordnas av kommunernas kommunchefer och utförs av 

ledande tjänstepersoner i respektive organisation. 

Under 2020 sker uppföljning vid minst tre tillfällen av arbetet till följd av denna avsiktsförklaring. 

Sammankallande är Staffan Larsson, ordförande vid Borgholm Energi AB. 

 

Öland den xx mars 2020 

 

Borgholm Energi AB   Mörbylånga Kommun 

    Kultur och tillväxtnämnden 

 

 

Staffan Larsson   Per-Olov Johansson 
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Medborgarförslag - Cykelbanor på östra Öland  

Beskrivning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag avseende utbyggnad av cykelbanor 

på östra Öland i Mörbylånga kommun.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 februari 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 5 maj 2020 § 37/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren påtalar behovet av cykelvägar utmed vägarna på östra 

Öland för att skapa större säkerhet för oskyddade trafikanter.  

Behovet av gång- och cykelväg blir större med den ökande befolkningen i 

Gårdby. Förvaltningen har nyligen gjort en utredning beträffande kostnader 

för gång- och cykelväg i Gårdby. Byggnationen kostar cirka 6 miljoner 

kronor. Projektet måste, om det ska utföras, ske i samarbete med 

Trafikverket då väg 925 tillhör dem. Kultur- och tillväxtnämnden behöver 

tillsammans med förvaltningen undersöka möjligheterna att få fram 

ekonomiska förutsättningar för byggnation 2022. Från Näsby och norr ut 

utmed väg 925 byggs etappvis fyr till fyr leden ut vilket skapar möjlighet att 

gå och cykla avskilt från biltrafik.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen anser att alternativa förslag till beslut 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 besvaras med hänvisning till att Mörbylånga kommun 

arbetar med lösningar för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed väg 925 

inom kommungränsen och förvaltningen kommer ansöka om medel 

beträffande utbyggnad i Gårdby.     



Mörbylånga kommun 
Datum 
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Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 37 Dnr KS 2020/000076  

Anmälan av Medborgarförslag - Cykelbanor på östra 
Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att anlägga cykelbanor på östra 

Öland. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 24.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
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Kultur- och tillväxtnämnden  
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§ 24 Dnr KS 2020/000076  

Anmälan av Medborgarförslag - Cykelbanor på östra 
Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att anlägga cykelbanor på östra 

Öland.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Medborgarförslag - Bygg en lekplats på Granudden i 
Färjestaden  

Beskrivning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att ny lekplats byggs 

vid Granuddens badplats.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 5 maj 2020 §32/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren vill att det byggs en lekplats vid Granuddens badplats. 

I dagsläget finns en lekplats bestående av lekskepp, snurrkarusell och 

gungställning på Talluddens badplats. Vid Granuddens badplats är det idag 

en beachfotbollsplan och beachvollybollsplan.  

Förvaltningen har inga planer på att bygga någon lekplats vid Granuddens 

badplats då området öster ut ingår i den nya detaljplanen för Färjestaden. När 

detaljplanen är klar kommer de nya förutsättningarna styra var eventuella 

nya lekplatser ska byggas.   

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen tar fram förslag på ny lekplats vid Granuddens badplats och 

äskar pengar för denna till 2022. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens reglemente beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar i hänseendet ”folkhälsa”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen avvaktar den 

nya detaljplanen innan beslut tas beträffande lekplatser i området kring 

Granuddens badplats.     

 

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 45 Dnr KS 2020/000138  

Anmälan av Medborgarförslag - Bygg en lekplats på 
Granudden i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en lekplats byggs på Granudden i 

Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 32.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
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§ 32 Dnr KS 2020/000138  

Anmälan av Medborgarförslag - Bygg en lekplats på 
Granudden i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en lekplats byggs på Granudden i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 
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§ 27 Dnr KTN 2020/000220  

Uppdrag - sammanställa information om 
kulturverksamhet inom kommunen som vänder sig till 
barn och unga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämndens ordförande föreslår att ett uppdrag ges till 

förvaltningen att sammanställa information om kulturverksamhet inom 

kommunen som vänder sig till barn och unga. De berörda verksamheterna är 

Kulturskolan, Kultur i skolan samt Fritidsgårdarna och samarbete med olika 

föreningar. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 2 mars 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa information om 

kulturverksamhet inom kommunen som vänder sig till barn och unga. 

De berörda verksamheterna är Kulturskolan, Kultur i skolan samt 

Fritidsgårdarna och samarbete med olika föreningar. Samtliga av 

nedanstående frågor ska besvaras. Uppdraget ska vara genomfört till 

nämndens möte i april 2020. 

 Typ av verksamhet/ kurser, undervisning etc. och antal deltagare 

 Antal anställda inom de olika verksamheterna 

 Budget för de olika verksamheterna, fasta och rörliga kostnader etc. 

 Samverkan mellan de olika verksamheterna hur och på vilket sätt? 

 Samverkan mellan kultur- och tillväxtnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden  

 Hur ser det ut på förvaltningssidan och politikersidan? 

 Hur ser förvaltningen på en framtida utveckling? 

_____ 
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Expedieras till: 

Kultur- och fritid 

 

 

 



 

 

Mörbylånga kommun 
Webbplats 

www.morbylanga.se 
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Telefon 
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Uppdrag - sammanställa information om 
kulturverksamhet inom kommunen som vänder sig till 
barn och unga. 

Sammanställning av information om kulturverksamhet 
inom kommunen som vänder sig till barn och unga 

Förvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och tillväxtnämnden att 

sammanställa information om kulturverksamhet inom kommunen som 

vänder sig till barn och unga. Nämnden specificerar att de berörda 

verksamheterna är Kulturskolan, Kultur i skolan, Fritidsgårdarna och 

samarbete med olika föreningar. Vidare har nämnden ställt ett antal frågor 

som ska besvaras: 

 Typ av verksamhet/ kurser, undervisning etc. och antal deltagare  

 Antal anställda inom de olika verksamheterna  

 Budget för de olika verksamheterna, fasta och rörliga kostnader etc.  

 Samverkan mellan de olika verksamheterna hur och på vilket sätt?  

 Samverkan mellan kultur- och tillväxtnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden  

 Hur ser det ut på förvaltningssidan och politikersidan?  

 Hur ser förvaltningen på en framtida utveckling?  

Förvaltningen har haft möte med kultur- och fritidschef Eleonor Rosenqvist, 

skolchef David Idermark, kulturskolechef Michael Jildestad, fritidsgårdschef 

Ann-Christin Lagercrantz och kultursamordnare Annika Nerfont Zadig. 

Under mötet diskuterades uppdraget och frågorna för att kunna sammanställa 

ett svar till nämnden. 

Svaret är uppställt per verksamhet nedan och har försökt att ge svar på 

frågorna så ordagrant tolkade som möjligt. På grund av vissa otydligheter i 

uppdragets formulering har förvaltningen haft svårt att formulera svar på de 

frågor som ställts.  
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Kulturskolan 

Allmänt om verksamheten 

Kulturskolan bedriver projekt och undervisning i kursform för ungefär 450 

barn i veckan. Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av undervisning i olika 

estetiska former och uttryck: olika musikinstrument, film, teater, dans. De 

bedriver även Kreativ verkstad för barn och unga. 

Anställda och budget 

Kulturskolan har 14 anställda och en budget på ungefär 4 miljoner, nästan 

enbart personalkostnader. 

Samverkan mellan verksamheter 

Kulturskolan samverkar med Fritidsgårdarna och biblioteken via program 

eller sommar- och lovverksamhet.  

På skolornas avslutningar har Kulturskolan spelningar. Kulturskolan 

erbjuder även skolan olika konsertprogram. 

Framtiden 

Då kreativitet ses som en resurs i arbetslivet tror Kulturskolan att intresset 

kommer öka. Kulturskolan ser därför ett behov av att utöka sin personal för 

att kunna ta in fler. Antal i kö har under de senaste två åren legat på ungefär 

110 personer med en kötid på 6 – 12 månader. 

Fritidsgårdarna 

Allmänt om verksamheten 

Mörbylånga kommun har 3 fritidsgårdar och en mobil verksamhet. 

Fritidsgårdarna är en öppen verksamhet och har under de senaste 6 

månaderna haft ungefär 2 500 besök. 

Fritidsgårdarna erbjuder möjlighet till kreativt pyssel , temakvällar  

Anställda och budget 

Fritidsgårdarna har 6 anställda och en budget på ungefär 3,5 miljoner. 

Ungefär 3 miljoner är personalkostnader. 

Samverkan mellan verksamheter 

Fritidsgårdarna samverkar med Kulturskolan för sommar- och 

lovverksamhet.  

Framtiden 

I framtiden vill Fritidsgårdarna ha mer utrymme för säsongsplanering, öppna 

vissa fritidsgårdar så att de kan bli mötesplatser, samt hitta mer tillfällen för 

samverkan. 

Kultur i skolan 

Kultur i skolan styrs av skolkulturplanen. Skolan omfattas av kulturgarantin 

som för Mörbylånga kommun innebär att samtliga elever på förskola och 

grundskola får minst en centralt anordnad professionell kulturupplevelse. 

Undantagen är årskurs 3 och 5 som får tidsresor istället. Förra året nådde 

skolan 454 3-5 åringar och 1 615 barn på förskola. 
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Kulturupplevelserna köps in av en kulturgrupp inom skolan som består av 

pedagoger, förskolechefer och rektorer. För inköp och resekostnader för 

skolan finns en kulturbudget för förskolan och en för skolan. Budgeten för 

förskolan är 115 000 kronor, skolan 260 000 kronor och förskoleklasser har 

en budget på 15 000 kronor. Tillkommer gör statsbidraget Skapande skola 

som 2019 uppgick till 310 000 kronor. 

Kultur och fritid ska stötta gruppen i dess arbete men står för sina egna 

kostnader. 

Skolbiblioteken hör organisatoriskt till kultur och fritid eftersom 

biblioteksorganisationen är sammanslagen. Samverkan sker mellan 

biblioteken och skolan. 

Samarbete med olika föreningar 

Samarbete med olika föreningar kan se mycket olika ut beroende på 

verksamhet. Kulturskolan och Fritidsgårdarna har andra möjligheter för 

samarbete än vad skolan har. 

Fritidsgårdarna kan erbjuda föreningar en plats att nå ungdomar och på så vis 

skapa rekryteringsmöjligheter. Likadant för Kulturskolan. 

Kulturskolan har samarbeten med flera olika organisationer: Ölands 

folkhögskola, Länsmusiken, Kulturskolerådet, andra kulturskolor, med flera. 

Diskussion 

Förvaltningen ser att det är nödvändigt att ta upp ett antal punkter för att 

förtydliga vissa saker i svaret. 

Den första punkten är att uppdraget varit snävt formulerat i fråga om 

verksamheterna. Flera viktiga bitar faller undan som hade kunnat belysas om 

kultursamordnaren, världsarvssamordnaren, biblioteken och Eketorps borg 

inkluderats. Då mycket samarbete och verksamhet sker via 

samordnarrollerna, biblioteken och borgen är det svårt att bygga en 

helhetsbild utan dem. Vidare är det många föreningar som bedriver 

arrangemang och projekt som får bidrag från kommunen och en del 

kulturföreningar bedriver sin verksamhet utan kommunalt stöd. Till sist är 

det viktigt att påpeka att Fritidsgårdarna inte enbart bedriver 

kulturverksamhet. Eftersom Fritidsgårdarna är en öppen verksamhet utgör de 

oftast en första kontakt med ett kultur- eller fritidsintresse och kan därför 

bidra till rekrytering hos Kulturskolan eller föreningar. Fritidsgårdarna 

arbetar med att fånga in ungdomarnas intressen och skapa evenemang kring 

det, exempelvis dansbandsfredagen som hölls tidigare i år. 

Den andra punkten är att samverkan mellan nämnderna är en politisk fråga. 

Verksamheterna inom förvaltningen samverkar över myndighetsgränserna 

när det är relevant. 

Den tredje punkten är hur det ser ut på förvaltningssidan och politikersidan 

är en svårtolkad fråga. Förvaltningen kan inte svara på frågan hur det ser ut 

på politikersidan då det är en fråga för politikerna. Förvaltningen kan inte 

svara för hur det ser ut på förvaltningssidan då frågan är väldigt brett ställd. 

Möjligtvis berör den förvaltningsledningen mer än de verksamheter som 

räknas upp. 
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Den fjärde punkten är flera av frågorna är för breda eller svåra att tolka och 

svaren blir därför mer begränsade för att undvika att vara missvisande. Vissa 

av verksamheterna för inte statistik eller har inte sin verksamhet 

organiserade på ett sådant sätt att de kan svara på de frågor som ställts. Detta 

leder till att svaren blir missvisande ändå även om förvaltningen har gjort 

vad den kunnat för att begränsa risken för det.  

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Sam Samuelsson 

Administratör 
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Uppdrag - sammanställa information om 
kulturverksamhet inom kommunen som vänder sig till 
barn och unga.  

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämndens ordförande föreslår att ett uppdrag ges till 

förvaltningen att sammanställa information om kulturverksamhet inom 

kommunen som vänder sig till barn och unga. 

De berörda verksamheterna är Kulturskolan, Kultur i skolan samt 

Fritidsgårdarna och samarbete med olika föreningar.     

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 2 mars 2020.     

Ordförandes förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa information om 

kulturverksamhet inom kommunen som vänder sig till barn och unga. 

De berörda verksamheterna är Kulturskolan, Kultur i skolan samt 

Fritidsgårdarna och samarbete med olika föreningar. Samtliga av 

nedanstående frågor ska besvaras. Uppdraget ska vara genomfört till 

nämndens möte i april 2020. 

 Typ av verksamhet/ kurser, undervisning etc. och antal deltagare 

 Antal anställda inom de olika verksamheterna 

 Budget för de olika verksamheterna, fasta och rörliga kostnader etc. 

 Samverkan mellan de olika verksamheterna hur och på vilket sätt? 

 Samverkan mellan kultur- och tillväxtnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden  

 Hur ser det ut på förvaltningssidan och politikersidan? 

 Hur ser förvaltningen på en framtida utveckling?     

Per-Olov Johansson 

Kultur- och tillväxtnämndens 

ordförande  

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och fritidsverksamheten 

 




