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§ 140   

Val av justerare 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Lena Petersén utses att justera dagens protokoll.  

Justeringsdatum fastställs till den 21 november 2019.  

_____ 
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§ 141   

Godkännande av dagordning 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 142 Dnr KTN 2019/000078  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 5 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 143 Dnr KTN 2019/000056  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanfattning av delegeringsbeslut nr 19:26.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 144 Dnr KTN 2019/000437  

Utbildning och konferenser  

Sammanfattning av ärendet 

Henriette Koblanck informerar om ett seminarium anordnat av 

Linnéuniversitetet angående integration.  

Ordförande påpekar att det kommer att hållas en information om 

kompetensförsörjning inom turistnäringen den 26 november. Alla politiker 

har fått inbjudan och anmäler sig efter intresse. Arvode och övrig ersättning 

utgår inte.  

     

_____ 
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§ 145 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 5 november 2019. 

Ekonomisk uppföljning med prognos per oktober. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Den ekonomiska uppföljningen efter oktober med prognos godkänns.    

_____ 
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§ 146 Dnr KTN 2019/000548  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

VA samt modell för VA-taxa vid exploatering 

Jens Olsén och Eve-Linn Nilsson går igenom förslag till ny 

exploateringstaxa. Modellen kommer upp som en beslutspunkt på 

nämndsmötet i december. Eve-Linn Nilsson föredrar ärende 12 och 13.  

Upphandling av VA-ledningsutbyggnad till Västra Malmen, Björkelid-
Porskärr och Pilekulla.  

Peter Asteberg informerar. 

Verksamhetsplan 2020 

Eleonor Rosenqvist och Daniel Jonsson går igenom utkastet till 

verksamhetsplan 2020. Verksamhetsplanen blir en beslutspunkt på 

nämndsmötet i december.  

Särskilda uppdrag 

Förvaltningen ber om förtydligande av vissa uppdrag. Malin Alvkäll föredrar 

biblioteksplanen. 

Status på idrottshall i Färjestaden 

Östra skolan ska bygga en ny idrottshall i Färjestaden och erbjuder 

kommunen att hyra den på eftermiddagar och helger. Ordförande ber om ett 

möte mellan kultur- och tillväxtnämndens presidium, skolan och byggherren.  

Gator och service, resultat från inventeringen av våra kommunala gator 

Per Gustafsson informerar. Mörbylånga ligger över medelstandard jämfört 

med andra kommuner vad gäller kvalitet av vägar. 

Bidragsregler 

Informationen står inte på dagordningen men nämnden tillåter förvaltningen 

att informera om det pågående arbetet med bidragsreglerna. Nytt förslag 

kommer att lämnas på nämndsmötet i december.      

_____ 
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§ 147 Dnr KTN 2019/000204  

Medborgarförslag - Gör beslutsunderlag till nämnders 
sammanträden tillgängliga på Mörbylånga kommuns 
offentliga anslagstavla 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att beslutsunderlag inför kultur- och 

tillväxtnämndens sammanträden ska göra tillgängliga på Mörbylånga 

kommuns officiella anslagstavla.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 7 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 25 mars 2019 § 44. 

Ordförandeskrivelse, daterad den 11 oktober 2019.   

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens officiella anslagstavla 

publicera de handlingar som utgör beslutsunderlag till nämndens 

sammanträden i den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande 

lagstiftning. 

3. Publicering ska ske så snart det är praktiskt möjligt efter det att kallelse 

till sammanträdet har skickats och med hänsyn tagen till övriga 

arbetsuppgifter. 

4. Publiceringen påbörjas i samband med nämndens sammanträde i januari 

2020.  

5. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram de rutiner som behövs för 

publicering av beslutsunderlag på kommunens officiella anslagstavla.    

_____ 

 

Expedieras till: 

Irene Kolare, Ridstigen 6, 386 51 Mörbylånga 

Verksamhetsstöd - kommunkansliet 
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§ 148 Dnr KTN 2019/000520  

Byte av dataskyddsombud för Kultur- och 
tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) måste varje myndighet 

som behandlar personuppgifter ha ett dataskyddsombud. I en kommun är 

varje nämnd en egen myndighet vilket innebär att varje nämnd måste besluta 

vem som ska vara dataskyddsombud för den myndigheten.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ulf Gustavsson, utredare, utses till dataskyddsombud för kultur- och 

tillväxtnämnden i Mörbylånga kommun.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Dataskyddssamordnare 

Dataskyddsombud 
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§ 149 Dnr KTN 2019/000550  

Biblioteksplan för 2019-2023 

Sammanfattning av ärendet 

En ny biblioteksplan måste antas för biblioteksverksamheten.    

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2019-2023 daterad den 5 november 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Henriette Koblanck (S) yrkar på återremiss av ärendet för att kunna träffa 

bibliotekspersonalen, med förutsättning att ett nytt förslag kan vara klart för 

beslut i december. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om ärendet kan beslutas idag eller om det ska 

återremitteras och finner att socialnämnden återremitterar ärendet under 

förutsättningen att ett nytt förslag presenteras på kultur- och 

tillväxtnämndens möte i december.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras. 

2.  Ett nytt förslag till biblioteksplan ska vara klart för beslut på kultur- och 

tillväxtnämndens möte i december. 

 _____ 

 

Expedieras till: 

Kultur- och fritidschef 

Bibliotekschef 
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§ 150 Dnr KTN 2019/000504  

Revidering av VA-taxa 

Sammanfattning av ärendet 

En årlig höjning av entreprenadindex för 2020 blir 3,1%. Entreprenadindex 

är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader 

som regleras årligen. 

Brukningstaxan höjs med 5% för den fasta och med 10% för den rörliga 

delen.    

Beslutsunderlag 

VA-taxa författningstext, daterad 8 oktober 2019, förändringar 

rödmarkerade.  

Tjänsteskrivelse, daterad 8 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Brukningstaxan höjs med 5% för den fasta delen och med 10% för den 

rörliga delen. 

2. VA-taxan antas att gälla från och med den 1 januari 2020.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 151 Dnr KTN 2019/000307  

Markoption - del av Björnhovda 25:2  

Sammanfattning av ärendet 

Edvard Linderson AB tecknar optionsavtal för cirka 2 515 kvadratmeter på 

kommunens fastighet Björnhovda 25:448, Hållbar plats, Färjestaden. Bolaget 

har för avsikt att uppföra ca 8-10 hyreslägenheter.    

Beslutsunderlag 

Tomtansökan, daterad den 18 juni 2019. 

Optionsavtal, daterat den 7 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 152 Dnr KTN 2019/000309  

Markoption - del av Björnhovda 25:2  

Sammanfattning av ärendet 

Ölandshem AB tecknar optionsavtal för ca 1 706 kvadratmeter på 

kommunens fastighet Björnhovda 25:444 (tidigare del av Björnhovda 25:2), 

Hållbar plats, Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Optionsavtal, daterat den 7 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterat den 7 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Optionsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar optionsavtalet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 153 Dnr KTN 2019/000098  

Motion av Pia Schröder (-) - Kommunen bör arbeta fram 
någon form av avgift för vattenfuskarna 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen påpekas det att sommaren 2018 bestod av sol, bad och extrem 

torka. Olika restriktioner angående vårt vatten har följts. Motionären 

framhåller att restriktioner varit värdelösa då ingen påföljd finns för 

privatpersoner som inte följer direktiven från kommunen. Motionären yrkar 

på att kommunen arbetar fram en avgift för fastigheter som inte följer 

restriktionerna.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut § 122/19 den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte finns några juridiska 

möjligheter att straffa de som inte följer bevattningsförbudet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 154 Dnr KTN 2019/000535  

Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför 
en manifestation i syftet att hedra nazismens offer 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen föreslår att kommunen anordnar årliga manifestationer  

den 9 november för att hedra nazismens offer.   

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 november 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 279. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar bifall till motionen med tilläggsyrkandet att 

förvaltningen ska få i uppdrag att utreda hur en manifestation ska gå tillväga. 

Per-Gunnar Olsson (-) yrkar bifall till motionen. 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar bifall till motionen samt Pär Palmgrens 

tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Pär Palmgrens (M) 

yrkande och finner att nämnden bifaller Pär Palmgrens (M) förslag. 

Vidare hör ordförande med socialnämnden om de kan bifalla  

Pär Palmgrens (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar 

detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en manifestation till minne av 

Kristallnatten ska gå tillväga.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 155 Dnr KTN 2019/000545  

Kalmarsundsregionens Renhållare - Renhållningstaxor 
och föreskrifter år 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsledningen för Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR, lägger 

fram taxa för Hushållsavfall 2020 och taxeföreskrifter för beslut i 

medlemskommunerna. Taxorna är oförändrade sedan 2012 med några få 

undantag.   

Beslutsunderlag 

Taxa för Hushållsavfall och föreskrifter 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Förslaget till taxa för Hushållsavfall och taxeföreskrifter för 2020 antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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