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§ 22   

Val av justerare 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Liv Stjärnlöv (M) utses att justera dagens protokoll.  

Justeringsdatum fastställs till torsdag den 19 mars 2020. 
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§ 23   

Godkännande av dagordning 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet. 
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§ 24 Dnr KTN 2020/000001  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 3 mars 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten. 

_____ 
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§ 25 Dnr KTN 2020/000002  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 20:05. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 26 Dnr KTN 2019/000437  

Utbildning och konferenser  

Sammanfattning av ärendet 

Henriette Koblanck (S) har anmält sig till en utbildning om integration den 

16 mars 2020 samt till en som anordnas av Länsstyrelsen och 

Samordningsförbundet i maj 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Henriette Koblanck (S) beviljas arvode för kursdeltagandet den 16 mars 

2020. 

_____ 
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§ 27 Dnr KTN 2020/000220  

Uppdrag - sammanställa information om 
kulturverksamhet inom kommunen som vänder sig till 
barn och unga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämndens ordförande föreslår att ett uppdrag ges till 

förvaltningen att sammanställa information om kulturverksamhet inom 

kommunen som vänder sig till barn och unga. De berörda verksamheterna är 

Kulturskolan, Kultur i skolan samt Fritidsgårdarna och samarbete med olika 

föreningar. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 2 mars 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa information om 

kulturverksamhet inom kommunen som vänder sig till barn och unga. 

De berörda verksamheterna är Kulturskolan, Kultur i skolan samt 

Fritidsgårdarna och samarbete med olika föreningar. Samtliga av 

nedanstående frågor ska besvaras. Uppdraget ska vara genomfört till 

nämndens möte i april 2020. 

 Typ av verksamhet/ kurser, undervisning etc. och antal deltagare 

 Antal anställda inom de olika verksamheterna 

 Budget för de olika verksamheterna, fasta och rörliga kostnader etc. 

 Samverkan mellan de olika verksamheterna hur och på vilket sätt? 

 Samverkan mellan kultur- och tillväxtnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden  

 Hur ser det ut på förvaltningssidan och politikersidan? 

 Hur ser förvaltningen på en framtida utveckling? 

_____ 
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§ 28 Dnr KTN 2020/000170  

Inrättande av kulturforum 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att inrätta ett kulturforum för 

dialog. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens verksamhetsinformation, den 10 december 

2019, § 174. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen uppdras att arrangera kulturforum inom befintlig 

budgetram. 

_____ 
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§ 29 Dnr KTN 2020/000171  

Inrättande av idrottsforum 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden har för avsikt att inrätta ett idrottsforum. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens verksamhetsinformation, den 10 december 

2019, § 174. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Förvaltningen uppdras att arrangera idrottsforum inom befintlig 

budgetram. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kultur och fritid 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(29) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-03-10  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 
JOHANSSON 

2020-03-19 

12:06:04 

LIV ISABEL 
VICTORIA 

STJÄRNLÖV 

2020-03-19 

12:47:51 

   

 

§ 30 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 den 3 mars 2020. 

Ekonomisk uppföljning med prognos per februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Den ekonomiska uppföljningen efter februari 2020 med prognos 

godkänns. 

_____ 
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Ekonomi 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
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§ 31 Dnr KTN 2019/000502  

Medborgarförslag - Via "app" få reda på vilket vatten 
som går ut i ledningarna 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag föreslås att på kommunens ”app” publicera information 

om vilket vatten som skickas ut i ledningarna som produceras och 

distribueras vid kommunens nya reningsverk. 

Förslagsställaren informerar om sitt förslag och den oron som hon har och 

som finns hos en del andra medborgare över kvaliteten på kommunens 

vatten. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 19 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande föreslår följande tilläggsyrkande: ”samt att kommunen endast 

levererar vatten som håller godkänd dricksvattenkvalitet enligt 

Livsmedelsverkets riktlinjer.” 

Beslutsgång 

Ordförande hör med kultur- och tillväxtnämnden om de kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkande och finner att nämnden 

beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är tekniskt 

svårgenomförbart samt att kommunen endast levererar vatten som håller 

godkänd dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. 

_____ 
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§ 32 Dnr KTN 2020/000167  

Medborgarförslag - Mörkläggningsrullgardiner i 
samlingslokalen Ladan för att förhindra skador 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att sätta upp mörkläggnings-

rullgardiner i samlingslokalen Ladan för att förhindra skador. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 25 september 2018 § 149. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 november 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att åtgärden redan är 

utförd. 

_____ 
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Lisbeth Delin, Baldersgatan 9, 386 92 Färjestaden 

Fritidsverksamheten 
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§ 33 Dnr KTN 2019/000688  

Medborgarförslag - Hundrastgård i Södra Möckleby 

Sammanfattning av ärendet 

Det har lämnats in ett medborgarförslag gällande byggnation av en 

hundrastgård i Södra Möckleby. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 oktober 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 18 november 2019 § 215/19. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i nuläget inte finns 

behov av en hundrastgård i Södra Möckleby. 

_____ 
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Samhällsbyggnad 

Anne-Li Janzon, Kastlösa Bygata, 386 61 Mörbylånga 
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§ 34 Dnr KTN 2020/000008  

Medborgarförslag - Öka trafiksäkerheten på 
Skogsgatan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås fartdämpande åtgärder vid korsning mellan 

Skogsgatan och Norra Sandåsgatan i Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 november 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 9 december 2019 § 127/19.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020. 

Karta, daterad den 17 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls med hänvisning till att Mörbylånga kommun 

utför fartdämpande åtgärd i form av förhöjd korsning vid  

Skogsgatan/Norra Sandåsgatan under hösten 2020. 

_____ 
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Samhällsbyggnad 

dastengirl@hotmail.com 
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§ 35 Dnr KTN 2020/000009  

Medborgarförslag - Ändrade belysningstider för 
kommunens gatubelysning 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås ändrade belysningstider för kommunens 

gatubelysning. 

Förslagsställaren informerar om sitt förslag.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 november 2019. 

Kommunfullmäktige beslut, den 9 december 2019 § 128/19. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att framtida utbyte av 

gatubelysning kommer ske med energisnål och effektdämpande 

utrustning vilket minskar Mörbylånga kommuns kostnader för driften 

och underhåll av gatubelysning. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Anders Kalin, Norra Kvinneby 130, 386 62 Mörbylånga 
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§ 36 Dnr KTN 2020/000213  

Riktlinjer för ersättning för onyttig VA-anläggning 

Sammanfattning av ärendet 

För att befintliga anläggningar som på olika sätt berörs av planerad 

utbyggnad av vatten och avloppsledningar ska hanteras på enhetliga sätt och 

ersättningsfrågor hanteras på ett rättssäkert sätt utifrån lagstiftning och 

rättspraxis lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på riktlinjer för 

ersättning för onyttig VA-anläggning. 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för ersättning för onyttig VA-anläggning, daterade den 12 februari 

2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 mars 2020.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Anta riktlinjer för ersättning av onyttig VA-anläggning. 

_____ 
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Taxefinansiering VA/Fjärrvärme  
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§ 37 Dnr KTN 2020/000211  

Policy för samverkan mellan socialtjänst, 
förskola/skola och fritidsgårdar 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns revisorer har genom PwC granskat socialnämndens 

och utbildningsnämndens samverkan kring barn som far illa. I samband med 

revisionen har en policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola 

och fritidsgårdar tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och fritidsgårdar, 

daterad den 3 januari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 januari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Policy för samverkan mellan socialtjänst, förskola/skola och 

fritidsgårdar, antas. 

_____ 
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§ 38 Dnr KTN 2019/000274  

Bidragsregler för föreningar i Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett nytt förslag 

på bidragsregler till ideella föreningar i Mörbylånga kommun. 

Detta förslag kompletterar det förslag som förvaltningen färdigställde och 

presenterade för Kultur- och tillväxtnämnden i augusti 2019. 

Beslutsunderlag 

Förslag till bidragsregler, daterad den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) yrkar på att en ändring görs under Punkt 3.5, "Vad krävs 

för att få stöd?", så att det står ”projektet har koppling till Mörbylånga 

kommun” istället för "sker någonstans i Mörbylånga kommun". 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan besluta enligt 

förvaltningens förslag till beslut med Lena Peterséns ändringsyrkande och 

finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. De nya bidragsreglerna med bilagor antas och börjar gälla från och 

med den 1 juli 2020. 

2. Punkt 3.5, "Vad krävs för att få stöd?", ändras till ”projektet har 

koppling till Mörbylånga kommun” istället för "sker någonstans i 

Mörbylånga kommun". 
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§ 39 Dnr KTN 2019/000664  

Taxa för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar 
och samlingslokaler 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med uppdraget att göra en översyn av Mörbylånga kommuns 

bidragsregler för kultur- och fritidsföreningar är det nödvändigt att införa 

nya taxor för uthyrning av kommunala idrottsanläggningar och 

samlingslokaler. 

Beslutsunderlag 

Jämförelse av taxor i angränsande kommuner. 

Förslag till hyrestaxor för idrottsanläggningar och samlingslokaler i 

Mörbylånga kommun, daterad den 27 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Förvaltningen föreslår att de föreslagna taxorna börjar gälla från och med 

den 1 juli 2020. 

_____ 
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§ 40 Dnr KTN 2020/000172  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar obesvarade medborgarförslag hos kultur- och 

tillväxtnämnden. 

Beslutsunderlag 

Obesvarade medborgarförslag KTN, daterade den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Förvaltningen får uppskov att bereda medborgarförslag med 

diarienummer 2019/000541. Medborgarförslaget ska beredas så att beslut 

kan tas senast på årets sista kommunfullmäktigesammanträde. 
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§ 41 Dnr KTN 2020/000173  

Redovisning av obesvarade motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar obesvarade motioner hos kultur- och 

tillväxtnämnden. 

Beslutsunderlag 

Obesvarade motioner KTN, daterad den 3 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 februari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motion med diarienummer 2019/000639 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35. 

2. Motion med diarienummer 2019/000097 avskrivs med stöd i 

kommunallagen kap. 5 § 35. 
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§ 42 Dnr KTN 2019/000140  

Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Byt ut välkomstskylt 
vid avfarten från Ölandsbron 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs synpunkter på den skylt som är placerad vid avfarten 

från Ölandsbron till Färjestaden och södra Öland. Skylten ger inte längre 

besökare något trevligt första intryck då den är skadad och sliten av tid och 

väder. Motionen föreslår att Ölands Kommunalförbund ÖKF, ska få i 

uppdrag att byta skylt inför turistsäsongen 2020. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 25 februari 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar på att förslaget till beslut ändras till ”motionen 

bifalls” istället för ”besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla 

förvaltningens förslag till beslut med Liv Stjärnlövs (M) ändringsyrkande 

och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls med hänvisning till att förvaltningen i en skrivelse till 

Ölands Kommunalförbund informerat om synpunkterna i motionen. 

_____ 
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§ 43 Dnr KTN 2019/000099  

Motion av Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) - 
Vattenförsörjningen till ett hårt drabbat område 

Sammanfattning av ärendet 

Gerd Åstrand (C) och Gunilla Karlsson (C) har lämnat in en motion där de 

yrkar på att en utredning startas för att visa möjligheten och kostnaderna för 

att bygga ett mindre vattenverk vid ett av Sveriges geologiska undersökning, 

SGU:s, ny-borrade brunnshål i Frösslunda samt att ett nytt vattenverk 

därefter byggs i anslutning till brunnshålet för att försörja den hårt drabbade 

bygden i Stenåsa församling. Författarna av motionen beskriver att många 

boende i bygden kör vatten varje dag för att de inte kan använda sitt egna 

enskilda vatten, p.g.a. bristande kvalitet och/ eller kvantitet. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 6 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut, daterat den 15 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 januari 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås. 

_____ 
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§ 44 Dnr KTN 2020/000214  

Verksamhetsområde Kullhorvan 

Sammanfattning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Sandby, Frösslunda och Norra Kvinneby. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26. 

Tjänsteskrivelse, den 2 mars 2020. 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet, den 

2 mars 2020. 

Bilaga 2. Karta där fastigheterna i bilaga 1 visas översiktligt, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 3. Karta över fastigheter området Åby – Norra Sandby, den 2 mars 

2020. 

Bilaga 4. Karta över fastigheter området Södra Sandby, den 2 mars 2020. 

Bilaga 5. Karta över fastigheter området Frösslunda – Norra Kvinneby, den 

2 mars 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Verksamhetsområde Kullhorvan för allmänna vattentjänster för Sandby, 

Frösslunda och Norra Kvinneby antas. 

_____ 
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§ 45 Dnr KTN 2020/000212  

Verksamhetsområde Västra Malmen 

Sammanfattning av ärendet 

För att hålla den tidsplan som togs fram i VA-planen (KST 2014/000005) 

lämnar Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme förslag på ett nytt 

verksamhetsområde där vattentjänsterna vatten och spillvatten kommer att 

gälla för Västra Malmen. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut, den 24 mars 2015 § 26. 

Tjänsteskrivelse, den 27 februari 2020. 

Bilaga 1. Lista över fastigheter som kommer ingå i verksamhetsområdet. 

Bilaga 2. Lista över fastigheter som byter verksamhetsområde. 

Bilaga 3. Karta där fastigheterna i bilaga 1 och 2 visas. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för Västra Malmen 

antas. 

_____ 
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§ 46 Dnr KTN 2019/000548  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Inventera och kulturminnesmärk kulturvärden i fastighetsbeståndet i 
Mörbylånga tätort 

Annika Nerfont Zadig informerar om en inventering av kulturvärden i 

fastighetsbeståndet i Mörbylånga som har gjorts efter förslag från en 

medborgare som oroas av förfallet av de byggnader som borde skyddas på 

grund av deras kulturella värde. 

Fritidsgårdarnas verksamhet 

Ann-Kristin Lagerkrantz informerar om fritidsgårdarnas verksamhet; både 

de fasta lokalerna och den mobila enheten. Målgruppen består av ungdomar 

11-18 år vilket är ca 1 100 personer i kommunen. Alla anläggningar är 

handikappanpassade och drogfria. Att motarbeta den psykiska ohälsan bland 

ungdomarna är en viktig del av deras arbete.  

Fjärrvärme  

Jens Olsén informerar om förbättringar inom fjärrvärmen vilket möjliggjort 

för dem att använda ett bredare spektra på flis vilket fått ner priserna 

avsevärt. Förvaltningen letar hela tiden efter förbättringar och andra 

lösningar för att få ner kostnaderna för fjärrvärmen. Bland annat genom att ta 

bort mellanhänder och att flisa eget bränsle.  

Bevattningsförbud  

Jens Olsén informerar om bevattningsförbud – när det kan och bör införas 

samt vad lagen dikterar angående kommunens skyldigheter och möjligheter 

för införande av bevattningsförbud.  

Detaljplaner  

Daniel Jonsson informerar om tre detaljplaner som nu ligger ute för remiss. 

Så länge inte nämnden motsätter sig så kommer ansvarig chef att ta beslut 

angående detaljplanerna på delegation. Nämnden har inte några synpunkter. 

_____ 
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