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§ 30   

Val av justerare     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Liv Stjärnlöv utses att justera dagens protokoll.  

_____ 
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§ 31   

Godkännande av dagordning     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 32 Dnr 2019/000056  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:3 och 19:4.      

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslutet godkänns.  

_____ 
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§ 33 Dnr 2019/000078  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Rapport daterad den 5 mars 2019.      

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 34   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

VA/fjärrvärme, vatten och läget, avsaltningsverket, nödvattenplan 

Jens Olsén och Billy Gidö går igenom läget med vattensituationen samt 

framtida planer för att säkerställa kommunens vattentillgång. Han går även 

igenom vad en nödvattenplan är och dess syfte. VA-planen bör visa planerat 

arbete mellan Gårdby och Triberga till nästa sammanträde.  

Mark- och exploatering 

Bengt Johansson och Emmy Thidell informerar om de senaste händelserna 

inom verksamhetsområdet. Bengt Johansson föreslår att Anders Adriansson 

kommer och pratar GiS till nästa möte. Därefter följer en uppdatering av 

arbetet med 136:an. Vägplanarbete påbörjas snarast för fler cykelvägar, 

bland annat mellan Almérs och brandstationen. Emmy Thidell ger 

information om arbetet med fiber och det flertalet projekt som pågår, 

framförallt på sydöland.  

Världsarvet 

Emma Rydnér informerar om arbetet med världsarvet och den nationella 

Världsarvsplan som nyligen framtagits.  

Eketorps borg  

Emma Rydnér går igenom händelserna som ledde till att länsmuseet sa upp 

avtalet för Eketorps borg samt vilka olika alternativ kommunen har för att 

sköta driften av borgen.   

Badplats Kalkbrottet  

Daniel Jonsson informerar om Kalkbrottet i Grönhögen och arbetet med att 

göra om det till en badplats. Eftersom området angränsar till 

vattenskyddsområde är det även viktigt av den anledningen att ordna upp 

formerna för besök och liknande för att skydda framförallt mot fordon.     

_____ 
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§ 35 Dnr 2019/000119  

Ansökan samt överenskommelse om 
fastighetsreglering berörande Björnhovda 4:12 och 
Björnhovda 4:24 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun och Inga-Britt Svensson har kommit överens om 

markbyten i samband med genomförande av detaljplan för södra delen av 

Snäckstrandsområdet i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning och 

fastighetsbestämning, daterad den 15 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Ansökan samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning 

och fastighetsbestämning godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar ansökan 

samt överenskommelse om fastighetsreglering, avstyckning och 

fastighetsbestämning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr 2019/000116  

Överenskommelse samt ansökan om 
fastighetsreglering avseende del av Gårdby 1:4, Gårdby 
2:2 samt Gårdby 2:24 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun önskar förvärva ovanstående markområden, samt 

införliva dessa till kommunens fastighet Gårdby 2:24.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse samt ansökan om fastighetsreglering, daterad den 1 

februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Överenskommelse samt ansökan om fastighetsreglering godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar överenskommelsen, 

samt ansökan om fastighetsreglering.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(14) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-03-12  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2019/000117  

Överenskommelse samt ansökan om 
fastighetsreglering avseende del av Åby 4:4 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun önskar förvärva ovanstående markområde, samt 

införliva dessa till kommunens fastighet Gårdby 2:24.  

Beslutsunderlag 

Överenskommelse, samt ansökan om fastighetsreglering, daterad den 1 

februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Överenskommelse, samt ansökan om fastighetsreglering godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar överenskommelsen, 

samt ansökan om fastighetsreglering.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr 2019/000125  

Verksamhetsplan med internbudget för 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 2019.  

Beslutsunderlag 

Förslag till verksamhetsplan 2019 med internbudget. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 februari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan 2019 med internbudget godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och fritid 

Samhällsbyggnad 

Taxefinansiering 
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§ 39 Dnr 2019/000004  

Ansökan om bidrag till konstnärsbiografi 

Sammanfattning av ärendet 

En grupp på tre personer representerade av Tord Rosenqvist har inkommit 

med en ansökan om stöd till en biografi om konstnären Sven-Bertil 

Svensson.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, inkommen den 7 januari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ansökan avslås med hänvisning till att kommunen inte beviljar stöd till 

enskilda utan synnerliga skäl.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Tord Rosenqvist, tordros@telia.com  
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§ 40 Dnr 2019/000010 151 

Medborgarförslag - Offentlig anslagstavla utomhus i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att det bör sättas upp en offentlig anslagstavla 

utomhus i Färjestaden, till exempel vid hamnen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommen den 29 november 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 9 januari 2019, § 292. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att anslagstavlorna i 

biblioteket i Färjestaden istället kan användas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bill Brynielsson, billan46@gmail.com  
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§ 41   

Diskussionsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetprocessen 

Nämnden diskuterar den stora budgetberedningen. Hur ser processen ut och 

när påbörjas den? Liv Stjärnlöv ser gärna att man undersöker möjligheten att 

lägga till en ”oförutsedda utgifter” post i kultur- och tillväxtnämndens 

budget.  

Eketorps borg 

Punkten anses tillräckligt diskuterad för det här mötet. 

Kulturcentrum 

Ordförande ställde frågan, hur förverkligas visionen "Mörbylånga en ledande 

kulturkommun" och hur arbetar förvaltningen med förverkligandet? Behovet 

av kulturcentra i kommunen diskuterades med Eleonore Rosenqvist och 

nämnden fattade beslut om att utreda frågan med utgångspunkt från det 

tänkta Kulturhuset i Färjestaden och medborgarnas behov av mötesplatser. 

Henriette Koblanck fick i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning där 

fokus är verksamhet mer än i vilka lokaler verksamhet ska ske.      

_____ 
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