
 

 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(20) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-12 
 

 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 – 12.30, ajournering 10.10 – 10.20 

Beslutande Per-Olov Johansson (C), Ordförande 

Lena Petersén (C) 

Liv Stjärnlöv (M) 

Henriette Koblanck (S) 

Stig Salebäck (S) 

Elisabeth Fransén (S) 

Samuel Sigvardsson (KD)  

Christer Hävre (M) tjänstgörande ersättare 

Björn Samuelsson (S) tjänstgörande 

ersättare 

  

Övriga närvarande Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef 

Eleonor Rosenqvist, kultur- och fritidschef 

Åsa Strömberg, sekreterare 

Åsa Bejvall, ekonomichef, del av § 18 

Jens Olsén, VA-chef, del av § 18 

Matheus Tholin, natur- och 

fritidsutvecklare, del av § 18  

 

Bengt Johansson, mark- och 

exploateringschef, del av § 18 

Emmy Thidell, ingenjör, del av § 18 

 

Justerare Lena Petersén 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 25 februari 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 14-29 
 Åsa Strömberg  

 Ordförande 

  

 Per-Olov Johansson  

 Justerare 

  

 Lena Petersén  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

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

Organ Kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-12 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-27 Datum då anslaget tas ned 2019-03-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Åsa Strömberg  
 
 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(20) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-02-12  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 14 Dnr 2 3 
Val av justerare .................................................................................. 3 

§ 15 Dnr 3 4 
Godkännande av dagordning ............................................................. 4 

§ 16 Dnr 2019/000056 5 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut ............................................... 5 

§ 17 Dnr 277 6 
Meddelanden ..................................................................................... 6 

§ 18 Dnr 278 7 
Verksamhetsinformation .................................................................... 7 

§ 19 Dnr 2019/000066 819 8 
Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring "Kvarnbacken" 
i Mörbylånga. ..................................................................................... 8 

§ 20 Dnr 2019/000067 269 10 
Medborgarförslag - Avbeställ kostsamma lantmäteriförrättningar 
gällande vägsituationen vid Bredinge Strand ................................... 10 

§ 21 Dnr 2019/000055 11 
Internkontrollplan - Kultur- och tillväxtnämnden 2019 ....................... 11 

§ 22 Dnr 2019/000065 12 
Förlänga biblioteksplanen ................................................................ 12 

§ 23 Dnr 2019/000069 432 13 
Motion av Bo Sjölin (MP) - Ont om vatten, algblomning, övergödning, 
döda bottnar ..................................................................................... 13 

§ 24 Dnr 2019/000068 310 14 
Motion av Pia Schröder (-) - Dax att ta hand om skylthysterin och 
skräpiga tomter längs våra vägar ..................................................... 14 

§ 25 Dnr 2019/000077 822 15 
Medborgarförslag - Brygga för vinterbad i Mörbylånga ..................... 15 

§ 26 Dnr 2019/000071 829 16 
Medborgarförslag - Anlägga ett utegym i Albrunna .......................... 16 

§ 27 Dnr 2019/000072 829 17 
Medborgarförslag - Utomhusgym i Degerhamn ................................ 17 

§ 28 Dnr 279 18 
Diskussionsärenden ......................................................................... 18 

§ 29 Dnr 2019/000102 19 
Orättvisorna med seniorkorten hos KLT ........................................... 19 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(20) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-02-12  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14   

Val av justerare 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Lena Petersén (C) utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 15   

Godkännande av dagordning 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med tillägget att 

ordförande önskar ta upp frågan om kontaktpolitiker.  

_____ 
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§ 16 Dnr 2019/000056  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:1.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Redovisning av delegeringsbeslutet godkänns.  

_____ 
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§ 17   

Meddelanden 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport daterad den 5 februari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 18   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiska förutsättningar 

Åsa Bejvall, ekonomichef, redovisar bokslutet för 2018 samt går igenom 

förändringar i driftsbudget 2019. 

VA  

Jens Olsén informerar om arbetet med att säkra vattentillgången. Nämnden 

diskuterar eventuellt vattenförbud om det är nödvändigt eller onödigt att ha 

förbud året om. Förvaltningen är av åsikten att inget förbud ännu är aktuellt 

men kan bli längre fram, däremot är ett förbud relativt ineffektivt om det är 

pågående året om. Det är fördelaktigt om nämnden i sin helhet kan boka in 

ett besök på avsaltningsverket framöver. Nämnden är nyfiken på hur 

nödvattenplanen fortskrider (arbetet med en krisberedskapsplan för 

vattenförsörjning ligger under kommunstyrelsen). 

Verksamhetsplan 

Daniel Jonsson och Eleonor Rosenqvist informerar om den kommande 

verksamhetsplanen. Ekonomi och HR ska bidra med sina delar.  

Mark- och exploatering,  

Bengt Johansson och Emmy Thidell går igenom verksamhetens arbete 

(mark, exploatering – arrenden och så vidare) samt vad de hjälper andra 

verksamheter med (exempelvis avtalsskrivande och förhandlande) 

Anders Abrahamsson är kommunens GIS-samordnare, nämnden ser gärna 

att han kommer och informerar om sitt arbete på ett framtida nämndsmöte. 

Bengt Johansson går även igenom olika pågående exploateringsprojekt 

Badplatser 

Matheus Tholin går igenom investeringar, driftsbudget och planer för 

kommunens badplatser.     

_____ 
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§ 19 Dnr 2019/000066 819 

Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring 
"Kvarnbacken" i Mörbylånga. 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att stranden längs Kvarnbacken i Mörbylånga, 

söder om brandstationen, iordningsställs till en ännu trevligare mötesplats 

genom att röja bort ogräs och flytta eller eventuellt ta bort stenar i 

strandkanten, anordna ett efterlängtat hundbad, samt placera ut fler 

sittgrupper.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 2 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 december 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) föreslår att en tidsram sätts för uppdraget så att det ska 

vara påbörjat senast under badsäsongen 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan besluta enligt 

förvaltningens förslag med Lena Peterséns tilläggsförslag och finner att 

nämnden bifaller detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalles. 

2. Uppdra åt kommunens projektledare, Eva Engström, att starta upp ett 

samarbete med intresserade medborgare, Samhällsbyggnad, samt 

Kultur och fritid, för att föra upp en plan för vad som ska göras och 

hur det ska skötas och finansieras i framtiden. Uppdraget ska vara påbörjat  

under badsäsongen 2019. 

3. Uppdra till Samhällsbyggnad att med små maskinella medel lägga 

grunden för fortsatt utveckling av Kvarnbacken, såsom till exempel 

sten- och ogräsrensning.  

_____ 
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Expedieras till: 

Lena Petersén, Strandgatan 23, 386 50 Mörbylånga 

Samhällsbyggnad 

Kultur- och fritid 
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§ 20 Dnr 2019/000067 269 

Medborgarförslag - Avbeställ kostsamma 
lantmäteriförrättningar gällande vägsituationen vid 
Bredinge Strand 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att avbeställa kostsamma 

lantmäteriförrättningar gällande vägsituationen vid Bredinge strand.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 2 juli 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018. § 124 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 januari 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) yrkar på att det ändras i förslag till beslut så att den sista 

meningen avslutas efter [… den 29 november 2018]. Övriga ord tas bort. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Lena Peterséns yrkande och 

finner att kultur- och tillväxtnämnden beslutar enligt yrkande.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att lantmäteriförrättningen, 

gällande anläggningsförrättning för inrättande av servitut på Bredinge 36:5 

m.m med ärendenummer H16938, är avslutad den 29 november 2018.  

_____ 
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§ 21 Dnr 2019/000055  

Internkontrollplan - Kultur- och tillväxtnämnden 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Kultur- och tillväxtnämnden, som ansvarig nämnd för kultur och 

tillväxt, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom 

dess verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2019.  

Riskanalys och intern kontrollplan, daterad den 28 januari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2019 godkänns.  

_____ 
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Kommunledningsstaben 
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§ 22 Dnr 2019/000065  

Förlänga biblioteksplanen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-16 att anta Mörbylånga kommuns 

biblioteksplan för 2014-2018. Denna plan har nu gått ut och arbetet med att 

utforma en ny biblioteksplan för perioden 2020-2024 är påbörjat och ska 

vara slutfört innan 2020. I nuläget finns ingen biblioteksplan för 2019. Tills 

den nya biblioteksplanen är klar att tas i bruk behöver vi förlänga den gamla. 

Detta för att ha en aktiv biblioteksplan och för att i förlängningen kunna söka 

bidrag för att stärka biblioteksverksamheten.  

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2014 – 2018, antagen av kommunfullmäktige den 16 

december 2014. 17 § Bibliotekslagen (2013:801) Kommuner och landsting 

ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 januari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Biblioteksplan 2014 – 2018 förlängs till att gälla för år 2019.  

_____ 
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§ 23 Dnr 2019/000069 432 

Motion av Bo Sjölin (MP) - Ont om vatten, algblomning, 
övergödning, döda bottnar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunen bör undersöka olika möjligheter att hålla 

kvar vatten i landskapet. Detta skulle kunna ske genom att återskapa 

våtmarker som förutom att bidra till ökad grundvattentillgång, också minskar 

utförseln av näringsämnen till Östersjön. Vidare bör kommunens arbete med 

att informera om vattenanvändning fortsätta och särskilda medel ska avsättas 

för detta. Motionen efterfrågar även en tidplan för de olika åtgärder som är 

och kan bli aktuella.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 27 mars 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 27 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 december 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Motionen anses besvarad med hänvisning till att kommunen inom ramen för 

arbetet med att säkra dricksvattentillgången, är aktiv i olika våtmarksprojekt 

och har för avsikt att delta i den fortsatta utformningen av en ny 

vattensmartkampanj.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2019/000068 310 

Motion av Pia Schröder (-) - Dax att ta hand om 
skylthysterin och skräpiga tomter längs våra vägar 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att kommunen bör avlägsna skyltar som både är 

förfulande för landskapet och direkt farliga, då de på många platser skymmer 

sikten för trafikanter. I motionen vill man även att fastighetsägare ska städa 

skräpiga tomter.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat 28 augusti 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar på att det ändras i förslag till beslut från ”avslå” till 

”besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Liv Stjärnlövs yrkande och 

finner att kultur- och tillväxtnämnden beslutar enligt yrkandet. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Motionen besvaras med hänvisning till att den beskrivningen av hur 

kommunen generellt arbetar med skyltning samt redovisningen av rutinen 

med föreläggande om att städa tomter som används i förekommande fall.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr 2019/000077 822 

Medborgarförslag - Brygga för vinterbad i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren till medborgarförslaget ser ett behov av en brygga, varifrån det 

går att bada även vintertid. Vidare efterfrågas att övriga bryggor läggs i 

tidigare på säsongen, så att de är tillgängliga även på våren.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) yrkar på att det i förslag till beslut ändras från ”avslås” till 

”besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Lena Peterséns yrkande och 

finner att kultur- och tillväxtnämnden beslutar enligt yrkandet. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till pågående utredning kring 

Kalvhagen, samt det som anges i överväganden ovan.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2019/000071 829 

Medborgarförslag - Anlägga ett utegym i Albrunna 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar ett utomhusgym och föreslår att en 

lämplig placering är vid den kommunala marken ner mot stranden i 

Albrunna. Vidare motiveras att detta skulle gynna såväl de fastboende som 

cykelturister. I anslutning till utegymmet önskas belysning, sopkärl och 

toalett.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås i och med att Södra Möckleby sockenförening 

redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i Södra Möckleby.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr 2019/000072 829 

Medborgarförslag - Utomhusgym i Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framställs önskemål om ett utomhusgym på södra 

Öland med föreslagen placering vid hamnen i Degerhamn.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar på att det i förslag till beslut ändras från ”avslås” till 

”besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Liv Stjärnlövs yrkande och 

finner att kultur- och tillväxtnämnden beslutar enligt yrkandet. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Södra Möcklebys 

sockenförening redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i Södra 

Möckleby.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 28   

Diskussionsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

KLT, pensionärskort 

Samuel Sigvardsson (KD) yrkar på att ändra detta ärende till ett 

beslutsärende. Nämnden beslutar enligt förslaget och ett beslutsärende läggs 

till protokollet. 

Kontaktpolitiker 

Riktlinjer, benämning på kontakt politiker/ansvarspolitiker. Förvaltningen 

får i uppdrag att ta fram reviderade riktlinjer för kontaktpolitikerna.      

_____ 
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§ 29 Dnr 2019/000102  

Orättvisorna med seniorkorten hos KLT 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit klagomål på hanteringen av seniorkorten hos KLT. 

Nämnden tar upp dessa för diskussion, Samuel Sigvardsson (KD) yrkar då 

på att diskussionsärendet ändras till ett beslutsärende.   

Förslag till beslut på mötet 

Samuel Sigvardsson (KD) yrkar på att kultur- och tillväxtnämnden antar 

hans skrivelse som sin egen och skickar den till Region Kalmars 

kollektivtrafiknämnd. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om Samuel Sigvardssons yrkande kan bifallas och 

finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Samuel Sigvardssons nedanstående skrivelse antas och skickas till Region 

Kalmars kollektivtrafiknämnd.  

2. Ett möte bokas in med Region Kalmars kollektivtrafiknämnd där 

ordförande Per-Olov Johansson (C) vice ordförande Pär Palmgren (M) samt 

Samuel Sigvardsson (KD) från kultur- och tillväxtnämnden ska delta. 

”Orättvisorna med seniorkorten hos KLT. 
Alla kommuner i vårt avlånga län har utifrån KLT fått olika förutsättningar 

för kollektivtrafik, självklart baserat på de olika befolkningsunderlagen som 

finns i respektive kommun. Dagens kollektivtrafik passar givetvis bättre ju 

tätare befolkningen blir, med fler resenärer på fler möjliga turer. 

Men en regions kollektivtrafik ska inte bara vara till för de som bor i eller i 

nära anslutning till tätbefolkade orter. Den ska även hjälpa till att hålla 

landsbygden levande och ge landsbygdsbefolkningen en möjlighet att resa 

utan att tvingas till egen tillgång till bil. En väl fungerande kollektivtrafik på 

landsbygden kan underlätta mycket, framför allt för den åldrande delen av 

befolkningen som i vissa fall tycker det kan vara jobbigt att själv framföra ett 

fordon på ett säkert sätt, för att inte tala om miljöaspekten och övriga 

fördelar med kollektivtrafiken. Regionens satsning på seniorkorten är därför 

en väldigt bra satsning, men den dras med vissa problem. Dess nuvarande 

utformning leder till en stor orättvisa gentemot de seniorerna som är boende i 

de mindre kommunerna, genom att tidsbestämmelserna kraftigt begränsar 

deras möjlighet att ta del av satsningen som seniorkortet innebär. Detta på 
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grund av att de inte har tillgång till lika många eller täta avgångar som de 

som till exempel bor i närheten av en centralort har. Mörbylånga kommun 

vill därför fråga Region Kalmars kollektivtrafiknämnd hur de avser lösa 

denna orättvisa fördelning av en i för övrigt väldigt bra och välbehövd 

satsning?”  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Region Kalmars kollektivtrafiknämnd 
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