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Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09:00 – 12:30  

Beslutande Per-Olov Johansson (C), Ordförande 

Lena Petersén (C) 

Pär Palmgren (M), 1:e vice ordförande 

Liv Stjärnlöv (M) 

Henriette Koblanck (S) 

Björn Samuelsson (S) 

Ylva Bengtsson (V) 

Per-Gunnar Olsson (SD) 

Christer Hävre (M) 

 

Övriga närvarande Daniel Jonsson, Samhällsbyggnadschef,  

§ 72 - 78 

Åsa Strömberg, kommunsekreterare 

Mattias Persson, Ölands idrottskrets,  

del av § 74 

Susanne Bredesjö Budge, 

näringslivsutvecklare, del av § 74 

Achim Lang, controller, § 77 – 78 

Jens Olsén, VA-taxefinansieringschef,  

§ 78-79 och § 91. 

 

Henrik Yngvesson, oppositionsråd 

Anna-Kajsa Arnesson, 1:e vice ordf. 

kommunstyrelsen, § 72 – 80 

Christina Hysing Borrhed, gatuingenjör,  

§ 85 – 86 

Ylva Hammarstedt, arkitekt, § 85 – 86 

Bengt Johansson, Mark- och 

exploateringschef, § 88 - 89   

 

Justerare Per-Gunnar Olsson 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 27 juni 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 72-91 
 Åsa Strömberg  

 Ordförande 

  

 Per-Olov Johansson  

 Justerare 

  

 Per-Gunnar Olsson  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla. 

Organ Kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-06-19 

Datum då anslaget sätts upp 2019-07-01 Datum då anslaget tas ned 2019-07-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Åsa Strömberg  
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§ 72   

Val av justerare     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Per-Gunnar Olsson utses att justera dagens protokoll. Datum för justering 

fastställs till torsdag den 27 juni 2019.  

_____ 
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§ 73   

Godkännande av dagordning     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 74   

Informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Ölands idrottskrets 

Mattias Pettersson informerar om sitt arbete med Ölands idrottskrets och hur 

denna sammanslutning av idrottsföreningar ser på framtiden och eventuella 

samarbeten med kommunen. 

Näringsverksamheten 

Susanne Bredesjö Budge, näringslivsutvecklare, informerar om sin 

verksamhet. Hon går kortfattat igenom Näringslivsstrategin, Kulturstrategin 

och Strategi för utveckling av södra Öland och vad dessa innebär. Susanne 

Bredesjö Budge visar även resultaten från Näringslivs enkät om 

företagsklimat i kommunen. Nämnden efterfrågar en längre presentation 

efter nämndens möte i augusti. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.05 – 10.15. 

Gatubelysning 

Daniel Jonsson går igenom uppdraget från kommunfullmäktige om att ta 

fram en konsekvensanalys av nedsläckning av gatubelysning som hittills 

genomförts. Daniel Jonsson går igenom diskussionsfrågorna om hur 

analysen ska kunna utföras, hur omfattande den ska vara och vilka resurser 

som står förvaltningen till buds i nuläget. Daniel Jonsson kallar till 

arbetsmöte med Belysningsgruppen och tjänstemän. Belysningsgruppen 

består av politiker som arbetar frivilligt och får därmed ingen ersättning.      

_____ 
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§ 75 Dnr KTN 2019/000056  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:8 och 19:9 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.  

_____ 
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§ 76 Dnr KTN 2019/000078  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 7 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 77 Dnr KTN 2019/000278  

Kultur- och tillväxtnämnden - Delårsrapport 1 för 
perioden 2019-01-01--2019-04-30 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapporteringen görs efter varje tertial och innehåller uppföljning av 

verksamhetens mål, driftsbudget, investeringsbudget samt uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1, daterad den 30 april 2019. 

Uppdragsredovisning daterad den 30 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 maj2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Delårsrapport 1 samt uppdragsredovisning per den 30 april 2019 

godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi  

Kultur- och fritidschef  

Miljö- och samhällsbyggnadschef  

Taxefinansieringschef 
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§ 78 Dnr KTN 2019/000279  

Handlingsplan VA 2019 - 2023 

Sammanfattning av ärendet 

De senaste årens stora investeringar i VA-anläggningar medför även ökade 

kostnader inom driften. Detta föranleder en ekonomisk översyn av intäkter 

och kostnader samt förslag på åtgärder för perioden 2019-2023.  

Beslutsunderlag 

Handlingsplan VA 2019-2023. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Handlingsplan VA 2019-2023 godkänns, som underlag i det fortsatta 

arbetet med beslut av åtgärder.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi  

Kultur- och fritidschef  

Miljö- och samhällsbyggnadschef  

Taxefinansieringschef 
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§ 79 Dnr KTN 2019/000293  

Revidering av VA-taxa 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens VA-taxa har reviderats i avseende på de fasta och rörliga 

delarna av brukningstaxan.  

Beslutsunderlag 

VA-taxa, daterad den 4 juni 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Brukningstaxan höjs med fem procent för den fasta delen och med tio 

procent för den rörliga delen. 

2. VA-taxan antas att gälla från och med den 1 september 2019.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr KTN 2019/000229  

Remiss - Vägledning för regional 
vattenförsörjningsplaner 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ser mycket positivt på arbetet med "Planering för en 

säker och långsiktig dricksvattenförsörjning - vägledning för regional 

vattenförsörjningsplanering". Det kan endast ses som positivt då en 

vägledning bör främja en liknande arbetsgång hos länsstyrelser och 

kommuner dock finns nedan ett fåtal synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Havs- och vattenmyndigheten har skickat på remiss "Planering för en säker 

och långsiktig dricksvattenförsörjning - vägledning för regional 

vattenförsörjningsplanering". Vägledningen har tagits fram i samarbete 

mellan HAV, Boverket, SGU, SMHI och Livsmedelsverket som ett stöd till 

länsstyrelserna när de ska ta fram och uppdatera de regionala 

vattenförsörjningsplanerna.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Yttrandet antas som sitt eget.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

havochvatten@havochvatten.se  Ange ärendets diarienummer (741-19) i e-

postmeddelandets ärendemening.  

Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme 

 

 

 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
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§ 81 Dnr KTN 2019/000091  

Medborgarförslag - Upprustning av småbåtshamnen i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag angående upprustning av småbåtshamnen i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 8 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges presidium beslut den 10 oktober 2018 § 53. 

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2018 § 201. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att renovering av 

bryggor utförts under våren 2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Gunnar Palm, gunnar.palm@outlook.com  

 

 

 

mailto:gunnar.palm@outlook.com
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§ 82 Dnr KTN 2019/000092  

Medborgarförslag - Sommarsimskola 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska anslå medel för 

sommarsimskolor.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 10 oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2018 § 202. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 april 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) samt Ylva Bengtsson (V) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag till beslut 

och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att 

fritidsverksamheten får i uppdrag att utreda möjligheterna att anslå medel 

för sommarsimskolor.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Per Fredriksson, Vinbärsvägen 6, 386 90 Färjestaden 

Matheus Tholin 
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§ 83 Dnr KTN 2019/000196  

Medborgarförslag - Inhägna del av grönområdet vid 
Marmorvägen, Färjestaden, till hundrastgård  

Sammanfattning av ärendet 

Inkommit medborgarförslag angående hundrastgård vid lekplats på 

Marmorvägen, Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 18 februari 2019. 

Kommunfullmäktige presidium beslut den 20 mars 2019 § 31. 

Kommunfullmäktige beslut den 3 april2019, § 40. 

Tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Inger Rydberg, inger.rydberg@hotmail.com  

 

 

 

mailto:inger.rydberg@hotmail.com
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§ 84 Dnr KTN 2019/000189  

Sponsring av Mörbylånga Simsällskaps 
sommarsimskola 

Sammanfattning av ärendet 

Ett sponsringsärende har inkommit från Mörbylånga Simsällskap. 

Föreningen önskar att kommunen sponsrar föreningens sommarsimskola.  

Beslutsunderlag 

Sponsringsärende, inkommit den 2 april 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Då kultur- och tillväxtnämnden inte kan besluta om kommunstyrelsens konto 

för oförutsedda utgifter yrkar Pär Palmgren (M) att man beviljar de 10 000 

kronorna som kan tas ur fritidsverksamhetens budget samt att man i beslutet 

hänvisar till föregående ärende om sommarsimskola där förvaltningen får i 

uppdrag att utreda möjligheterna att anslå medel för sommarsimskolor. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Pär Palmgrens 

ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller ändringsyrkandet. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Bevilja sponsring med 10 000 kronor ur fritidsverksamhetens budget för 

innevarande år. Vad gäller det resterande, ansökta, beloppet hänvisas 

sökande till att fritidsverksamheten ska utreda möjligheterna att anslå 

medel för sommarsimskolor.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mörbylånga Simsällskap 

Fritidsverksamheten 

Kommunikation 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(23) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-06-19  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr KTN 2019/000232  

Norra Hamnplan, Färjestaden - Omvandling till 
gångfartsområde 

Sammanfattning av ärendet 

Göra gångfartsområde av Norra, Centrala och Södra Hamnplanen i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juni 2019. 

Lokal trafikföreskrift- förslag gångfartsområde Norra Hamnplan, daterad den 

3 juni 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Norra hamnplan blir gångfartområde. Föreskriften träder i kraft 1 juli 

2019. Parkering i området på uppmärkta platser, max 24 timmar och 

endast fordon klass 1 (ej husbilar, husvagnar, släpkärror el dylikt).  

7 dygnsparkering i norr endast fordon klass 1. 

2. Centrala hamnplan blir gångfartsområde, dispens utfärdas för evenemang 

som kan stå i strid med föreskrifterna gällande gångfartsområde. 

3. Södra hamnplan blir gångfartsområde. Föreskriften träder i kraft 1 april 

2020. Parkeringsskiva införs mellan 9-16 alla dagar, 2 timmars 

parkering. Endast fordon klass 1 på områdets uppmärkta parkeringar. 

4. Talluddens parkering lämnas i befintligt skick, 24 timmars parkering, 

fordon klass 1. Husbil, husvagn och släp på uppmärkta platser mellan 06-

22.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Gator- och service 
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§ 86 Dnr KTN 2019/000252  

Parkeringsövervakning 

Sammanfattning av ärendet 

Införa kommunal parkeringsövervakning enligt 2 § Lagen om kommunal 

parkeringsövervakning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut, daterat den 15 januari 2013, dnr 2012/000192-

519.  

Sammanställning intäkter/kostnader, daterad den 17 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Med stöd av 2 § Lagen om kommunal parkeringsövervakning införa 

kommunal parkeringsövervakning i Mörbylånga kommun mellan 2019-

2029. 

2. Antalet timmar utökas från 360 till 400 fördelat på året och ska omfatta 

hela kommunen men ökad bevakning sommartid på tätorterna 

Färjestaden och Mörbylånga. 

3. Bötesbeloppen på 500 kronor och 1 000 kronor kvarstår. 

4. Beslutet om kommunal parkeringsövervakning träder i kraft den 1 juli 

2019.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Polisen, kerstin.siwmark@polisen.se   

Samhällsbyggnad 

 

 

mailto:kerstin.siwmark@polisen.se
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§ 87 Dnr KTN 2019/000284  

Nödvattenplan - Plan för hantering av nödvatten vid 
samhällsstörning 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme föreslår en Nödvattenplan 

för att kunna förhindra alternativt se till att skadeverkningarna blir så små 

som möjligt vid eventualiteten av en allvarlig kris inträffar i samhället vid 

samhällsstörning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 maj 2019. 

Nödvattenplan Mörbylånga 2019, daterad den 31 maj 2019. 

Resurser för nödvatten 2019, daterad den 31 maj 2019. 

PDF Mörbylånga norra slutversion, daterad den 31 maj 2019. 

PDF Mörbylånga södra slutversion, daterad den 31 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Nödvattenplan 2019 med bilagan Resurser för nödvatten 2019, antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 88 Dnr KTN 2019/000287  

Ansökan om ny detaljplan för del av Algutsrum 3:3, 
3:95 med flera, Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ansökan om ny detaljplan för området kring förskolan 

i Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juni 2019. 

Utredningsskiss, daterad den 28 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked angående ny detaljplan för del 

av Algutsrum 3:3, 3:95 m fl.  

2. Medel för detta ska tas ur exploateringsbudget 2019-2021. En uppskattad 

kostnad samt översiktlig tidplan för ändring av detaljplanen ska 

överlämnas till mark-och exploatering innan arbetet påbörjas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 89 Dnr KTN 2019/000281  

Köpekontrakt - del av fastigheten Glömminge 1:18, 
skifte 3 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Glömminge 1:18 till ägarna av 

Glömminge 1:66.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 28 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 maj 2019. 

Köpekontrakt, daterat den 27 maj 2014. 

Exploateringsavtal, daterat den 9 maj 2014.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet.  

_____ 
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§ 90 Dnr KTN 2019/000143  

Medborgarförslag - Toalett med tidlås vid lekplatsen 
intill läkarstation i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om toalett med tidlås vid lekplats intill läkarstation, 

Färjestaden, samt trappa för uppgång vid bad södra piren hamnen i 

Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidium beslut den 18 februari 2019 § 15. 

Kommunfullmäktige beslut den 6 mars 2019 § 13. 

Tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till plan är att i samband 

med byggande av ny sporthall byggs även offentliga toaletter.  

_____ 
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§ 91   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Jens Olsén går kortfattat igenom läget med vatten, VA och 

avsaltningsverket.      

_____ 
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