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§ 116   

Val av justerare 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Pär Palmgren (M) utses att justera dagens protokoll.  

Justeringsdatum fastställs till den 17 november 2020. 

_____ 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(15) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-11-10  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PÄR PALMGREN 

2020-11-17 
11:02:02 

PER-OLOV 

JOHANSSON 
2020-11-17 

15:14:51 

   

 

§ 117   

Godkännande av dagordning 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet. 

_____ 
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§ 118 Dnr KTN 2020/000002  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 20:18 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 119 Dnr KTN 2020/000001  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 3 november 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten. 

_____ 
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§ 120 Dnr KTN 2019/000437  

Utbildning och konferenser  

Sammanfattning av ärendet 

Henriette Koblanck (S) informerar om två digitala kurser hon har varit på 

och vilka kurser som kommer att hållas snart. 

_____ 
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§ 121 Dnr KTN 2020/000543  

Revisionsrapport - Granskning av arkivhantering - Svar 
senast 4 januari 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har gett PwC i uppdrag att granska 

kommunens arkivhantering. Granskningen mynnade ut i en rapport och ett 

missiv till samtliga nämnder. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport inkommen den 9 oktober. 

Tjänsteskrivelse daterad den 28 oktober.    

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Tjänsteskrivelsen antas som kultur- och tillväxtnämndens svar till 

revisorerna i Mörbylånga kommun. 

2. Nämnden uppdrar åt resp systemägare att enligt systemägarens ansvar i 

Infosäk F ”att fastställa felhanteringsrutiner, gallringsrutiner och rutiner 

för arkivleveranser för systemen”, utreda de olika systemens möjligheter 

till gallring under 2021 för att sedan säkerställa och genomföra gallring i 

nämndens verksamhetssystem under 2022.  

_____ 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunens arkivarie 

Revisorerna Mörbylånga kommun 
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§ 122 Dnr KTN 2020/000594  

Sammanträdesplan 2021 för kultur- och 
tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till sammanträdesplan 2021 har tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2021 daterad den 3 september 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 oktober 2020.    

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Följande sammanträdesdatum för kultur- och tillväxtnämnden antas: 

19 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april, 25 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 

september, 19 oktober, 23 november, 14 december. 

2. Ärenden och beslutsunderlag ska vara sekreteraren tillhanda senast 

klockan 12.00 åtta arbetsdagar innan möte.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Verksamhetsstöd – Ekonomi  

Ledningsgruppen 

Mörbylånga kommuns webbplats 
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§ 123 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 ett 

prognostiserat överskott på 450 tkr vid årets slut.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2020 

Ekonomisk uppföljning KoT, 2020-10-31    

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

Ekonomisk uppföljning för kultur- och tillväxtnämnden per den 31 oktober 

2020 godkänns.  

_____ 
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§ 124 Dnr KTN 2020/000551  

Medborgarförslag - Behåll grönytan på 
Kopparslagargatan i Resmo för att gynna den 
biologiska mångfalden 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag beträffande ändrande av skötsel på grönyta i Resmo 

har inkommit till kommunen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 21 augusti 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 7 oktober 2020, § 156/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 23 oktober 2020. 

Karta, daterad den 23 oktober 2020.  

Förslag till beslut på mötet  

Lena Petersén (C) yrkar på ett tillägg till beslutet: ”beakta förslagsställarens 

framställning” istället för ”ta hänsyn till”. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kultur- och tillväxtnämnden kan godkänna 

förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet och finner att 

nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att förvaltningen 

kommer att beakta förslagsställarens framställning rörande den 

biologiska mångfalden i samband med arbetet avseende skötselplaner för 

grönytor inom kommunen.  

_____ 
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Förslagsställaren 
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§ 125 Dnr KTN 2020/000552  

Medborgarförslag - Anlägg farthinder inom 
gångfartsområdet på Norra Hamnplan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag som påtalar behov av fartdämpande åtgärder inom 

gångfartsområdet på Norra Hamnplan.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 augusti 2020. 

Komplettering medborgarförslag, inkommit den 11 september 2020. 

Kommunfullmäktige, beslut den 7 oktober 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 21 oktober 2020.  

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) lägger följande tilläggsyrkande: ”om gångtrafiksområde” 

ska läggas in mellan ”för cyklister” och ”från både”.  

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande frågar om kultur- och tillväxtnämnden kan godkänna 

förvaltningens förslag till beslut med tilläggsyrkandet och finner att 

nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att kommunen monterar 

upplysningsskyltar för cyklister om gångtrafiksområde från både dämmet 

och hamnplanen.  

_____ 
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§ 126 Dnr KTN 2020/000555  

Medborgarförslag - Hastighetssänkande åtgärder längs 
Möllstorpsgatan i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende hastighetsänkandeåtgärder på Möllstorpsgatan i 

Färjestaden.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, daterat den 9 september 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 7 oktober 2020, § 160/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 oktober 2020. 

Karta, daterad den 23 oktober 2020.  

Bild över funktion beträffande bymiljöväg, daterad den 23 oktober 2020.   

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) yrkar på följande ändring av förslaget till beslut: ”Byggs” 

byts ut mot ”förändras”. 

Beslutsgång 

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

förvaltningens förslag med ändringsyrkandet och finner att nämnden beslutar 

detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls. Bymiljöväg förändras med breda vita linjer 

för avskiljning av gång- och cykelbanor och skyltar med rekommenderad 

högsta hastighet om 30 km/h sätts upp.  

_____ 
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§ 127 Dnr KTN 2019/000097  

Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S), Jerker 
Nilsson (S), Kristina Sjöström (S) och Seita Riikonen 
(S) - Trivsellösningar i Mörbylånga hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Motionärerna ger en rad exempel på åtgärder för att öka trivseln i hamnen i 

Mörbylånga. Bland annat fler bänkar, aktivitetsytor såsom utegym samt 

utökat skötsel med hjälp av ungdomar. 

Det föreslås vidare att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram åtgärder varefter 

kommunstyrelsen beslutar om budget. 

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 21 augusti 2018 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 oktober 2020.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med att förvaltningen arbetar med trivsel- och 

skötselfrågor i Mörbylånga hamn. 

_____ 
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§ 128 Dnr KTN 2019/000548  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

Information om enskilda vägar  

Per Gustafsson informerar om det pågående arbetet med att skapa ett 

styrdokument beträffande enskilda vägar. Syftet med styrdokumentet är för 

man ska kunna klassificera kommunala vägar och även att reglera de villkor 

som behöver uppfyllas för att kunna ansöka om ett kommunalt vägbidrag 

beträffande drift och underhåll. Om man kan hålla en kommunal standard på 

samtliga vägar kommer detta underlätta för planarbetet.  

Kultur- och tillväxtnämndens delegationsordning 

Charlotta Rasmusson informerar om revideringen av delegationsordningen. 

Förvaltningen vill gärna ha synpunkter från politiken så presidiet ska arbeta 

fram ett förslag baserat på vad förvaltningen har skrivit och lämna till 

nämnden för beslut i december. 

Skötseln av kommunens naturreservat (10 min) 

Daniel Jonsson och Henrik Yngvesson informerar om de naturreservat som 

finns i kommunen (ca 30 stycken statliga) då det har inkommit klagomål på 

att dessa inte sköts dock i den utsträckning som kan förväntas. Daniel 

Jonsson har gjort en översyn och konstaterar att det är svårframkomligt på en 

del ställen. Detta är tolkningsfråga men förvaltningen tar gärna en diskussion 

med Länsstyrelsen om hur de resonerar.    

AME och IFO (5 min) 

Eleonor Rosenqvist och Magdalena Osbeck informerar om hur arbetet 

fortskrider med AME och IFO.  

Corona 

Eleonor Rosenqvist informerar hur kultur- och fritidsverksamheten drabbats 

av corona. Fritidsgårdarna stänger som mötesplats men kommer istället 

erbjuda aktiviteter utomhus. Kulturskolans undervisning läggs på is. 

Uthyrning av lokaler upphör tillfälligt. Biblioteken som mötesplats stängs 

men man kan fortfarande låna böcker samt få utkörning. Alla evenemang 

och arrangemang ställs in tillsvidare.  

_____ 
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