
 

 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-14 
 

 

 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09:00 – 12:15 

Beslutande Per-Olov Johansson (C), Ordförande 

Lena Petersén (C) 

Pär Palmgren (M), 1:e vice ordförande 

Henriette Koblanck (S) 

May-Britt Landin (L) 

 

Elisabeth Fransén (S) 

Per-Gunnar Olsson (SD) 

Christer Hävre (M) 

Björn Samuelsson (S) 

 

Övriga närvarande Daniel Jonsson, samhällsbyggnadschef 

Eleonor Rosenqvist, kultur- och fritidschef 

Åsa Strömberg, kommunsekreterare 

Jens Olsén, taxefinansieringschef, § 62 

Bengt Johansson, mark- och 

exploateringschef, del av § 62 

Christina Hysing Borrhed, gatuingenjör, 

del av § 62 

Per Gustafsson, gatu- och servicechef,  

del av § 62 

Björn Pesson, förslagsställare, del av § 64 

 

 

Justerare May-Britt Landin 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga den 23 maj 2019 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 57-71 
 Åsa Strömberg  

 Ordförande 

  

 Per-Olov Johansson  

 Justerare 

  

 May-Britt Landin  
 

 TILLKÄNNAGIVANDE 

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

Organ Kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-14 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-27 Datum då anslaget tas ned 2019-06-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Mörbylånga 
 

Underskrift 

  

 Åsa Strömberg  
 
 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(18) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-05-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 57  3 
Val av justerare .................................................................................. 3 

§ 58  4 
Godkännande av dagordning ............................................................. 4 

§ 59 Dnr KTN 2019/000056 5 
Anmälan av fattade delegeringsbeslut ............................................... 5 

§ 60 Dnr KTN 2019/000078 6 
Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden ...................................... 6 

§ 61 Dnr KTN 2019/000177 7 
Ekonomisk uppföljning ....................................................................... 7 

§ 62  8 
Verksamhetsinformation .................................................................... 8 

§ 63  9 
Informationsärenden .......................................................................... 9 

§ 64 Dnr KTN 2019/000144 10 
Medborgarförslag - Trappa (uppgång) södra piren västra sidan i 
Färjestaden ...................................................................................... 10 

§ 65 Dnr KTN 2019/000180 11 
Övertagande av E.ON:s gatubelysning, Stora och Lilla Brunneby .... 11 

§ 66 Dnr KTN 2019/000229 12 
Remiss - Vägledning för regional vattenförsörjningsplaner - Svar 
senast 17 juni 2019 .......................................................................... 12 

§ 67 Dnr KTN 2019/000235 13 
Upphandling - Skogstraktor samt lastväxlarvagn med skogskran ..... 13 

§ 68 Dnr KTN 2019/000021 14 
Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring dämmet ...... 14 

§ 69 Dnr KTN 2019/000011 15 
Medborgarförslag - Bidrag till Ölands Hembygdsförbund ................. 15 

§ 70 Dnr KTN 2019/000096 17 
Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk (S) - 
Utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en unik badattraktion i kommunal 
regi ................................................................................................... 17 

§ 71 Dnr KTN 2019/000100 18 
Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V ) - Gratis idrottskola och bättre 
hälsa för barn och unga ................................................................... 18 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(18) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-05-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57   

Val av justerare     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. May-Britt Landin utses att justera dagens protokoll. Datum för justering 

fastställs till torsdag den 23 maj 2019.  

_____ 
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§ 58   

Godkännande av dagordning     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet.  

_____ 
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§ 59 Dnr KTN 2019/000056  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut     

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:6 och 19:7.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslutet godkänns.  

_____ 
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§ 60 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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§ 61 Dnr KTN 2019/000177  

Ekonomisk uppföljning 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden diskuterar formerna för den ekonomiska uppföljningen och vem 

som ansvarar för den. Kommunstyrelsen har beslutat att de nämnder som 

visar på budgetunderskott efter delårsrapporten i april ska redovisa vilka 

åtgärder som är möjliga att vidta för att få budgeten i balans.  

På grund av att ingen ekonomisk uppföljning eller förslag på budget i balans 

har kunnat lämnas till detta sammanträde kommer nämnden inte att kunna 

redovisa några förslag i tid till kommunstyrelsen. Med anledning av detta ser 

ordförande det som nödvändigt att be nämnden ge kultur- och 

tillväxtnämndens presidium mandat att utreda och redovisa för 

kommunstyrelsen möjliga åtgärder för att få budgeten i balans.     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut  

1. Presidiet får mandat att redovisa vilka åtgärder som är möjliga att vidta 

för en budget i balans enligt kommunstyrelsens beslut den 7 maj § 113 

angående ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun.  

_____ 
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§ 62   

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Vatten och läget, VA samt avsaltningsverket  

Jens Olsén går igenom nuläget med vattennivåerna, VA och statusen på 

avsaltningsverket.  

Mark- och exploatering  

Bengt Johansson informerar om de vägarbeten som Trafikverket påbörjat, 

arbetet med den nya biogasmacken som ska ligga vid Brofästet samt ger 

information om processen med övertagandet av Storgatan från Trafikverket.  

Gator och service (09.45 – 10.00) 

Christina Hysing Borrhed föredrar sitt ärende om Övertagande av E.ON:s 

gatubelysning, Stora och Lilla Brunneby.  

Uppdrag gatubelysning (10.00 – 10.15) 

Daniel Jonsson går igenom kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019 

samt planerna för kommunens gatubelysning.      

_____ 
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§ 63   

Informationsärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Zokker – förslag till utveckling (allaktivitetshus Zokker) 

Johan Grusell, Eva Mattis och Mikael Jildestad går igenom sina förslag till 

utveckling av Zokker som idag används av flera verksamheter, inklusive 

Kulturskolan.  

Tillväxt och kultur, Eketorps borg 

Fredrik Vibert går igenom projektet ”Unika historiska Kalmar Öland”. 

Stefan Ahlgren är projektledare för Eketorps borg och informerar om det 

pågående arbetet med drift och utveckling av borgen.  

Kulturstrategin  

Punkten utgår på grund av tidsbrist.     

_____ 
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§ 64 Dnr KTN 2019/000144  

Medborgarförslag - Trappa (uppgång) södra piren 
västra sidan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att anlägga en trappa på 

västra sidan av södra piren i Färjestadens hamn. 

Förslagsställare, Björn Pesson, informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums beslut den 5 februari 2019, § 16. 

Kommunfullmäktiges beslut den 6 mars 2019, § 14. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 1 april 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) yrkar på ändring av förslag till beslut så att 

beslutsmeningen lyder ”Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 

sjöfartsleden och att västra piren inte är en badplats.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Lena Peterséns 

ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till sjöfartsleden och att 

västra piren inte är en badplats.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Björn Pesson, b_pesson@hotmail.com 
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§ 65 Dnr KTN 2019/000180  

Övertagande av E.ON:s gatubelysning, Stora och Lilla 
Brunneby 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har påbörjat övertagandet av vägbelysningen från 

E.ON. I samband med detta ser kommunen över vilken vägbelysning som 

ska behållas och vilka som bör släckas ned alternativt överlåtas. Då det finns 

ett lagkrav om att all belysning ska mätas, måste mätarskåp sättas upp där 

kommunen avser att ta över belysning. Områden det berör är norra 

Stenåsa/Lilla Brunneby och Stora Brunneby.  

Beslutsunderlag 

Karta, daterad den 29 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Sträckan från Stenåsa till Stora Brunneby reinvesteras i 

samförläggning med E.ON, alternativ 2 i tjänsteskrivelsen på 

ovanstående 3 områden till en kostnad på cirka 1 145 000 kronor 

(kostnaden för ovanstående sträckor utanför samförläggningen är 1 420 

000 kronor).  

_____ 
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Gator och service 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(18) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-05-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr KTN 2019/000229  

Remiss - Vägledning för regional 
vattenförsörjningsplaner - Svar senast 17 juni 2019 

Sammanfattning av ärendet 

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. Ärendet lyfts på nästa sammanträde då remissvaret från förvaltningen 

ännu inte är klart.  

_____ 
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Taxefinansiering 
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§ 67 Dnr KTN 2019/000235  

Upphandling - Skogstraktor samt lastväxlarvagn med 
skogskran 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandling av skogstraktor samt lastväxlarvagn med skogskran. 

Daniel Jonsson påpekar att förvaltningens förslag till beslut är felaktigt och 

behöver ändras.  

Beslutsunderlag 

Upphandlingsdokument, daterat den 8 maj 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förfrågningsunderlaget godkänns. 

2. Mandat att fatta tilldelningsbeslut ges till verksamhetsområdeschef.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 68 Dnr KTN 2019/000021  

Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring 
dämmet 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag om åtgärder som enligt förslagsställare skulle kunna bidra 

med ökad attraktivitet runt Dämmet i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018 § 88. 

Tjänsteskrivelse daterad den 23 november 2018. 

KLU:s förslag till beslut – medborgarförslag, daterat den 21 december 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut, daterat den 9 januari 2019, § 8.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Bifalla medborgarförslag avseende kortklippt gräsyta för spel- och 

picknickyta. 

2. Avslå medborgarförslag avseende lekplats i avvaktan på resultatet från 

besiktning av övriga lekplatser i kommunen. 

3. Avslå medborgarförslag angående utökad belysning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(18) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-05-14  

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr KTN 2019/000011  

Medborgarförslag - Bidrag till Ölands 
Hembygdsförbund 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslaget har inkommit med förslag om att Mörbylånga 

kommun ger ett årligt bidrag till Ölands Hembygdsförbund med start 2019.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 5 december 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 9 januari 2019 § 293. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Björn Samuelsson (S) yrkar på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen 

samt ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur verksamheten vid museet och 

dess kopplingar till de sydöländska radbyarna, JAG-museet och världsarvet 

på sikt kan förstärkas och marknadsföras så att museets berättelse får en 

tydligare koppling till hela Ölands bondekultur.  

Då det inte ligger i kultur- och tillväxtnämndens mandat att hänskjuta 

ärendet till kommunstyrelsen återtar Björn Samuelsson (S) den första delen 

av sitt yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och tillväxtnämnden kan anta förvaltningens 

förslag till beslut och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Vidare frågar ordförande om nämnden bifaller Björn Samuelssons (S) 

förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur verksamheten vid museet och 

dess kopplingar till de sydöländska radbyarna, JAG-museet och 

världsarvet på sikt kan förstärkas och marknadsföras så att museets 

berättelse får en tydligare koppling till hela Ölands bondekultur. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Ölands 

Hembygdsförbund kan ansöka från kommunens befintliga bidrag.  

_____ 
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§ 70 Dnr KTN 2019/000096  

Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk 
(S) - Utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en unik 
badattraktion i kommunal regi 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att utreda möjligheten att utveckla 

kalkbrottet i Grönhögen till en kommunal fritids- och badanläggning.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 21 augusti 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018 § 122.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 april 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till uppdrag från kommunstyrelsen 

att utreda om det är möjligt att göra Kalkbrottet i Grönhögen till en 

kommunal badplats.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr KTN 2019/000100  

Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis 
idrottskola och bättre hälsa för barn och unga 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att införa en avgiftsfri idrottsskola i 

samarbete med ideella föreningar för alla barn mellan 6 och 12 år gamla.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 juli 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018 § 122.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 april 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag tillbeslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående idrottsskola för 

barn i årskurs 1 och 2 driven av Färjestadens GoIF.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 


	Ärendelista
	§ 57 Val av justerare
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut

	§ 58 Godkännande av dagordning
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut

	§ 59 Anmälan av fattade delegeringsbeslut
	Beslutsunderlag
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut

	§ 60 Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden
	Beslutsunderlag
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut

	§ 61 Ekonomisk uppföljning
	Sammanfattning av ärendet
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut

	§ 62 Verksamhetsinformation
	Sammanfattning av ärendet
	Vatten och läget, VA samt avsaltningsverket
	Mark- och exploatering
	Gator och service (09.45 – 10.00)
	Uppdrag gatubelysning (10.00 – 10.15)


	§ 63 Informationsärenden
	Sammanfattning av ärendet
	Zokker – förslag till utveckling (allaktivitetshus Zokker)
	Tillväxt och kultur, Eketorps borg
	Kulturstrategin


	§ 64 Medborgarförslag - Trappa (uppgång) södra piren västra sidan i Färjestaden
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 65 Övertagande av E.ON:s gatubelysning, Stora och Lilla Brunneby
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 66 Remiss - Vägledning för regional vattenförsörjningsplaner - Svar senast 17 juni 2019
	Sammanfattning av ärendet
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 67 Upphandling - Skogstraktor samt lastväxlarvagn med skogskran
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut
	Expedieras till:

	§ 68 Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring dämmet
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 69 Medborgarförslag - Bidrag till Ölands Hembygdsförbund
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på mötet
	Beslutsgång
	Kultur- och tillväxtnämndens beslut
	Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 70 Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en unik badattraktion i kommunal regi
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut
	Expedieras till:

	§ 71 Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Gratis idrottskola och bättre hälsa för barn och unga
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Kultur- och tillväxtnämndens förslag tillbeslut
	Expedieras till:


