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§ 61   

Val av justerare 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Jeanette Lindh utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 62   

Godkännande av dagordning 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med ändringen 

att information om Isgärde 4:15 utgår. Tillkommer gör information om 

KSRR nya Avfallsplan. Vidare vill Jeanette Lindh (KD) lägga till en 

punkt under verksamhetsinformation om naturistbad. 

_____ 
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§ 63 Dnr KTN 2020/000001  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 2 juni 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten. 

_____ 
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§ 64 Dnr KTN 2020/000002  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 20:06. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 65 Dnr KTN 2019/000437  

Utbildning och konferenser  

Sammanfattning av ärendet 

Ingen ledamot eller ersättare har varit på kurs eller konferens sedan senaste 

mötet på grund av Covid-19. 

_____ 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(17) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-06-09  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

VISMA_SIGN_01

_NAME 

VISMA_SIGN_01
_ATTRIBUTE_SA

ML_Timestamp 

VISMA_SIGN_02

_NAME 

VISMA_SIGN_02
_ATTRIBUTE_SA

ML_Timestamp 

   

 

§ 66 Dnr KTN 2019/000177  

Ekonomisk uppföljning 2019/2020 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för att löpande följa utvecklingen av 

verksamhetens ekonomi. Den ekonomiska uppföljningen visar prognostiserat 

underskott vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2020. 

Ekonomisk uppföljning kultur- och tillväxtnämnden per den 31 maj 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ekonomisk uppföljning för kultur- och tillväxtnämnden per den 31 maj 

2020 godkänns. 

_____ 
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§ 67 Dnr KTN 2020/000365  

Verksamhetsplan med internbudget 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Victoria Schön Månsson informerar tillsammans med Jens Olsén om 

verksamhetsplan samt internbudget 2021. Björn Samuelsson (S) påpekar att 

det är viktigt att inte skära ner på material till kultur och fritid. 

_____ 
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§ 68 Dnr KTN 2020/000340  

Medborgarförslag - Återta erbjudandet om 
övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 
parkeringsplats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen tar bort erbjudandet att mot 

avgift få parkera över natten på Eketorps borgs bilparkering. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut den 5 maj 2020, § 42. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande yrkar på återremiss för att utreda om näringsidkare i området 

skulle vara intresserade av att hyra marken och sköta ställplatserna vid 

Eketorps borg åt kommunen i utbyte mot arrende. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med nämnden om ärendet ska avgöras idag eller vid ett 

senare tillfälle och finner att ärendet återremitteras. 

Övriga yrkanden faller. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att utreda om näringsidkare i området skulle 

vara intresserade av att hyra marken och sköta ställplatserna vid Eketorps 

borg åt kommunen i utbyte mot arrende. 

_____ 
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§ 69 Dnr KTN 2020/000341  

Medborgarförslag - Övergångsställe på Esplanaden i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att flera övergångsställen anläggs på 

Esplanaden i Mörbylånga.    

Medborgaren föredrar sitt förslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 10 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 5 maj 2020 § 43. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 maj 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande yrkar att förslaget till beslut ändras till "Medborgarförslaget 

besvaras med hänvisning till att vägen inte är kommunal och att kontakt tas 

med Trafikverket i samband med ombyggnationen av Trollhättevägen för att 

utforska möjligheten att då även lägga till ett övergångsställe på 

Esplanaden.” 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla 

ändringsyrkandet och finner att nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att vägen inte är 

kommunal och att kontakt tas med Trafikverket i samband med 

ombyggnationen av Trollhättevägen för att utforska möjligheten att då 

även lägga till ett övergångsställe på Esplanaden. 

_____ 
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§ 70 Dnr KTN 2020/000339  

Medborgarförslag - Utsmyckning av rondellen i 
närheten av Mölltorp 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag inkommit avseende smyckning av rondell vid trafikplats 

Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 23 februari 2020. 

Medborgarförslag, inkommit igen den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut, den 5 maj 2020 § 39. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att rondellen idag har 

samma gestaltningstema som övriga rondeller i Färjestaden. 

_____ 
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§ 71 Dnr KTN 2020/000236  

Avsiktsförklaring - VA-samverkan Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med samverkan är att öka kvaliteten och effektiviteten i 

verksamheterna, minska sårbarheten och öka attraktionen för kommunerna 

som arbetsgivare. 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring/ ordförandeskrivelse inkommen den 26 maj 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Avsiktsförklaringen VA-samverkan Öland antas. 

_____ 
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§ 72 Dnr KTN 2020/000338  

Medborgarförslag - Cykelbanor på östra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag avseende utbyggnad av cykelbanor 

på östra Öland i Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 februari 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 5 maj 2020 § 37. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Mörbylånga 

kommun arbetar med lösningar för utbyggnad av gång- och cykelvägar 

utmed väg 925 inom kommungränsen och förvaltningen kommer ansöka 

om medel beträffande utbyggnad i Gårdby. 

_____ 
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§ 73 Dnr KTN 2020/000343  

Medborgarförslag - Bygg en lekplats på Granudden i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att ny lekplats byggs 

vid Granuddens badplats. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 5 maj 2020 §32/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen avvaktar 

den nya detaljplanen innan beslut tas beträffande lekplatser i området 

kring Granuddens badplats. 

_____ 
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§ 74 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 föreslog på nämndens möte den 10 

mars 2020 att ett uppdrag ska 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.     

Förvaltningen har nu sammanställt informationen och presenterar den för 

nämnden. 

Annika Nerfont Zadig och Sam Samuelsson går igenom sin sammanställning 

om kulturverksamheten för barn och unga. De går även igenom 

Kulturskolans verksamhet för barn och unga, fritidsgårdarna samt kulturen i 

skolan. Björn Samuelsson (S) påpekar att Zokker inte får glömmas bort då 

ungdomarna är mer intresserad av att vara i den lokalen än en lokal i 

anslutning till sin skola. Nämnden kommer att formulera ett nytt uppdrag för 

Zokker längre fram. 

_____ 
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§ 75 Dnr KTN 2019/000548  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

VA, ledningsnätet i Triberga – Alby 

Jens Olsén och Billy Gidö informerar om Triberga/Alby ledningsnät då det 
under lång tid förekommit dålig lukt och smak på vattnet. Detta beror på 
avsevärda kalkavlagringar i ledningarna. Åtgärd mot detta blir att man gör 
en helrenovering. 

Gator- och service  

Per Gustafsson informerar hur projektet i hamnen i Färjestaden fortgår och 
vilka åtgärder som kommer att behöva göras i den närmsta framtiden. Han 
går även igenom den planerade upprustningen av hamnen i Grönhögen.  

Kommunala stränder sommaren 2020 

Eleonor Rosenqvist informerar att de nu gör schemaläggning för de 
feriearbetande ungdomarna. Målet är att försöka städa på de mest besökta 
stränderna två ggr per dag. Nu kan man även se i kommunappen hur 
mycket folk det är på stränderna, detta mäts via Telia. Skyltar om corona 
kommer att sättas upp på de kommunala stränderna samt information 
kommer att läggas upp på kommunens hemsida. Eleonor Rosenqvist 
bedömer verksamheten som väl rustade att kunna ge god service under 
sommaren. 

KSRR  

En ny avfallsplan är nu ute på remiss och kommer att behöva beslutas i 
kommunfullmäktige innan den 4 september 2020. På grund av att kultur- 
och tillväxtnämnden i augusti är schemalagd till dagen efter 
kommunstyrelsen hinner inte nämnden fatta beslut i frågan innan deadline. 
Ordförande får därmed göra ett ordförandebeslut innan kommunstyrelsen i 
augusti så att planen kan gå vidare till kommunfullmäktige den 31 augusti. 

Naturistbad 

Jeanette Lindh undrar varför det ännu inte har planlagts en naturistbadplats 
(motion som bifölls för flera år sedan) Eleonor Rosenqvist svarar att 
förvaltningen fortfarande letar efter en lämplig plats. 

_____ 

 

 


