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§ 124   

Val av justerare    

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Christer Hävre utses att justera dagens protokoll. Justeringsdatum 

fastställs till den 24 oktober 2019.  

_____ 
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§ 125   

Godkännande av dagordning     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning.  

_____ 
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§ 126 Dnr KTN 2019/000078  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport daterad den 1 oktober 2019.      

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 127 Dnr KTN 2019/000056  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:24. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 128 Dnr KTN 2019/000485  

Redovisning av uppdrag 

Beslutsunderlag 

Rapport på uppdrag beslutade av nämnderna, daterad den 10 september 

2019.     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av informationen.    

_____ 
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§ 129   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

VA  

Jens Olsén går igenom pågående verksamheter inom VA samt reviderad VA-

plan.  

Kulturrapport.  

Fanny Loeb redovisar uppföljning av kulturstrategin.  

Ajournering klockan 10.20 – 10.30 

Gator och service.  

Helena Ekvall, landskapsingenjör presenterar sig. Daniel Jonsson går igenom 

medborgarförslaget om belysningspunkter i Kvinneby.  

Arbetsgång budgetprocessen.  

Inställt då föredragare är sjuk. 

Fokuspolitiker 

Kultur- och tillväxtnämnden har valt att utse fokuspolitiker istället för 

kontaktpolitiker så som utbildningsnämnden och socialnämnden har gjort 

varav den största skillnaden är att fokuspolitiker inte beviljas arvode för 

verksamhetsbesök.  

_____ 
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§ 130 Dnr KTN 2019/000177  

Ekonomisk uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för att löpande följa utvecklingen av 

verksamhetens ekonomi. Prognos lämnas för resultatet vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2019. 

Ekonomisk uppföljning med prognos per september.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Den ekonomiska uppföljningen efter september med prognos godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomi  
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§ 131 Dnr KTN 2019/000488  

Sammanträdesplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan för år 2020 har tagits fram för beslut.  

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan för år 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Sammanträdesplan 2020 för kultur- och tillväxtnämnden antas.  

_____ 

 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Mörbylånga kommuns webbplats 

Ledningsgruppen 
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§ 132 Dnr KTN 2019/000437  

Utbildning och konferenser  

Sammanfattning av ärendet 

Region Kalmar län bjuder in till "Vimmerby berättar" den 18 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Björn Samuelsson (S) och Henriette Koblanck (S) beviljas deltagande i 

konferensen "Vimmerby berättar". 

_____ 

 

 

 

Expedieras till: 

Henriette Koblanck 

Björn Samuelsson 

Kansliet 
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§ 133 Dnr KTN 2019/000141  

Medborgarförslag - Att kommunen uppför erforderligt 
antal (5-6) belysningspunkter i Södra Kvinneby 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende att uppföra 5-6 belysningspunkter till i Södra 

Kvinneby. Förslagsställaren anser att den nya uppsatta belysningen strider 

mot kommunens belysningspolicy och Trafikverkets regelverk.    

Förslagsställare föredrar sitt ärende.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 19 december 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut § 7/19 den 6 mars 2019. 

Kartbild Alby – Stenåsa, daterad den 5 april 2017. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 april 2017, Dnr. 2017/000390. 

Karta och bilder på utfall av utfört arbete daterad den 4 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att utfört arbete är i 

linje med målet i kommunens belysningspolicy och merkostnaden för 

montering och installering av fler belysningspunkter är hög. Erbjudande 

om möjlighet att överta nedplockad belysning och stöd för installation av 

denna bör ges tydligt till de berörda.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

kenneth.olsson@gmail.com  

 

mailto:kenneth.olsson@gmail.com
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§ 134 Dnr KTN 2019/000142  

Medborgarförslag - Förlängning av cykelväg längs 
kanal bakom Scoutvägen- Lertagsvägen i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende förlängning av befintlig cykelväg från 

Hedvigborgsvägen väster ut längs kanalen till Norra Viken i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 28 december 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2019, § 9/19. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det i nuläget inte 

finns behov av en ny gång- och cykelväg. Vid fortsatt utveckling av 

området vid Scoutvägen ska gång- och cykeltrafikanters trafiksituation 

beaktas.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 135 Dnr KTN 2019/000194  

Medborgarförslag - Ordna långtidsparkering i 
anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att ordna en långtidsparkering i 

Färjestaden så att pendlare bättre kan utnyttja kollektivtrafiken mellan Öland 

och Kalmar. Förslagsställaren påpekar att bristen på bussturer från övriga 

Öland gör det svårt att pendla med kollektivtrafik och att detta förslag skulle 

underlätta för de som bor utanför Färjestaden men som inte vill belasta 

trafiken och miljön mer än nödvändigt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 39/19. 

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen förhandlar med flera 

markägare om anläggning av långtidsparkering på lämplig plats intill 

busshållplats.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 136 Dnr KTN 2019/000192  

Medborgarförslag - Gör en aktivitetsanläggning i 
anslutning till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar att Mörbylånga kommun bygger 

och driver en aktivitetsanläggning på gamla sockerbruksområdet i 

Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 2 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019, § 38. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ännu ej beslutad 

detaljplan.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 137 Dnr KTN 2019/000470  

Köpekontrakt - del av Björnhovda 25:2 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer cirka 1 115 m2 industrimark på del av 

fastigheten Björnhovda 25:2 till Bengt Petersson Bostad-Bygg AB.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 20 september 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 september 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Köpekontrakt godkänns. 

1. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 138 Dnr KTN 2019/000496  

Remiss - Revidering av Kultur- och tillväxtnämndens 
reglemente (MBLAFS) 

Sammanfattning av ärendet 

Erfarenheterna från det första dryga halvåret med den nya politiska 

organisationen gör att det nu tagits fram förslag om vissa justeringar när det 

gäller nämndernas verksamhetsområden. De förändringar som föreslås och 

som berör kultur- och tillväxtnämnden finns angivna i förslaget till reviderat 

reglemente för kultur- och tillväxtnämnden.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 

3 september 2019.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar på att följande svar lämnas till kommunstyrelsen: 

”Världsarvsfrågor ligger naturligt nära Eketorp borgs verksamhet och 

kulturfrågor i stort. Kultur- och tillväxtnämnden menar att dessa frågor 

därför bör stanna inom kultur-och tillväxtnämndens ansvarsområde.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om de kan besluta enligt Pär Palmgrens yrkande 

och finner att nämnden bifaller förslaget. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Följande remissvar överlämnas till kommunstyrelsen: 

”Världsarvsfrågor ligger naturligt nära Eketorp borgs verksamhet och 

kulturfrågor i stort. Kultur- och tillväxtnämnden menar att dessa 

verksamheter därför bör hållas samman inom kultur-och 

tillväxtnämndens ansvarsområde. Nämnden ställer sig alltså inte bakom 

förslaget avseende flytt av världsarvsfrågor”  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 139 Dnr KTN 2019/000503  

Remiss - Handlingsplan för transportinfrastruktur i 
Kalmar län 2020-2025 

Sammanfattning av ärendet 

Region Kalmar läns förslag till Handlingsprogram, Transportinfrastruktur i 

Kalmar län, 2020-2025 översändes för yttrande 20 juni 2019. Synpunkter på 

förslaget ska vara Region Kalmar län tillhanda senast den 15 oktober 2019.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Handlingsprogram, Transportinfrastruktur i Kalmar län, 2020-

2025, daterad den 20 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2019. 

Kommunens yttrande, daterat 11 oktober 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar på ändring i yttrande i tredje stycket nerifrån så att 

man lägger till ”kommun” så att meningen lyder: ”Lika viktigt är ett 

regionalt samarbete avseende biljettsystem/tidtabeller för kollektivtrafiken, 

exempelvis att kunden kan köpa alla biljetter på ett ställe, oavsett huvudman, 

och att kommun/läns/regiongränser inte är påtagliga för resenären.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och tillväxtnämnden kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med Liv Stjärnlövs ändringsförslag och 

finner att nämnden bifaller förslaget.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningens förslag till yttrande godkänns med föreslagna ändringar.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mark- och Exploatering 
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