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§ 156   

Val av justerare     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Pär Palmgren utses att justera dagens protokoll.  

Justeringsdatum fastställs till den 16 december 2019.  

_____ 
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§ 157   

Godkännande av dagordning     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Utskickad kallelse godkänns som dagordning för mötet med ändringen 

att ärenden 19 och 20 utgår.  

_____ 
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§ 158 Dnr KTN 2019/000056  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 19:32.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.  

_____ 
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§ 159 Dnr KTN 2019/000078  

Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 3 december 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 160 Dnr KTN 2019/000485  

Redovisning av uppdrag 

Beslutsunderlag 

Rapport daterad den 6 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden har tagit del av rapporten.  

_____ 
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§ 161 Dnr KTN 2019/000437  

Utbildning och konferenser  

Sammanfattning av ärendet 

Lena Petersén och Henriette Koblanck informerar kort om utbildningen 

"Kompetensförsörjning inom besök- och turistnäringen".  

_____ 
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§ 162 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 december 2019. 

Ekonomisk uppföljning med prognos per november 2019.    

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Den ekonomiska uppföljningen efter november, med prognos, godkänns   

_____ 
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§ 163 Dnr KTN 2019/000270  

Medborgarförslag - Bibliotekets framtida 
kärnverksamhet - folkbildning året runt 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget föreslår att biblioteket tillhandahåller virtual reality 

(VR) utrustning till besökare för att genomföra virtuella resor utomlands.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 mars 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut § 67 den 29 april 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 22 oktober 2019.   

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till brist på lämpliga 

utrymmen och personal.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

May-Anita Brevik, Parkvägen 3, 386 50 Mörbylånga 

Irene Kolare, Ridstigen 6, 386 51 Mörbylånga 

Bibliotekschef  
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§ 164 Dnr KTN 2019/000434  

Medborgarförslag - Problem med minkar på badplatser 
och i Färjestadens hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende att fånga in minkar i Färjestadens hamn och 

badplatser.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 3 augusti 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut § 152/19 den 19 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att infångande av minkar 

vid hamn och badplatser i Färjestaden i nuläget inte är aktuellt. Om 

populationen av minkar ökar kan frågan komma att omprövas.   

_____ 
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§ 165 Dnr KTN 2019/000433  

Medborgarförslag - Etablering av två busshållplatser i 
Mörbylånga en vid Vårdcentralen och en vid Lindero 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag inkom den 18 juni 2019 där förslagsställaren vill etablera 

två nya busshållplatser i Mörbylånga tätort, en vid vårdcentralen 

(Rönningegården) och en vid Lindero. 

Förslagsställaren föredrar sitt ärende.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 juni 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 december 2019.     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Medborgarförslaget avslås.   

_____ 
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§ 166 Dnr KTN 2019/000663  

Modell för exploateringsavtal - VA 

Sammanfattning av ärendet 

En ny modell för exploateringsavtalen är framtagen. Den följer ny VA-taxa 

och innebär att tomtyta tillkommer.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ny modell för exploateringsavtalen antas att gälla från och med  

den 1 januari 2020.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomi 

Taxefinansiering VA/Fjärrvärme 
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§ 167 Dnr KTN 2019/000634  

Verksamhetsplan med budget 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningen för kultur- och tillväxt har tagit fram ett förslag till 

verksamhetsplan med internbudget för 2020. Förslaget är lagt inom de 

ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i november i 

Verksamhetsplan med budget 2020 och ekonomisk flerårsplan för 2021-

2022.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2019. 

Verksamhetsplan 2020 med internbudget.     

Förslag till beslut på mötet 

Ordförande yrkar på ett tillägg under punkten 3.2, ”Verka för att 

verksamheten inom Eketorps borg blir permanent” samt att under punkt 2.2 

lägga till ”utveckla sociala och kulturella mötesplatser…” som ett 

nämndmål. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kultur- och tillväxtnämnden om de kan bifalla 

förvaltningens förslag till beslut med föreslagna ändringar och finner att 

nämnden beslutar detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Verksamhetsplan med internbudget för 2020 godkänns med föreslagna 

ändringar att under punkt 3.2 lägga till meningen ”Verka för att 

verksamheten inom Eketorps borg blir permanent” samt att under punkt 

2.2 lägg till ”utveckla sociala och kulturella mötesplatser…” som ett 

nämndmål.   

_____ 
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Kultur- och fritid 

Samhällsbyggnad 

Ekonomi 

Taxefinansierade verksamheten 
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§ 168 Dnr KTN 2019/000643  

Riskanalys och intern kontrollplan 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 

är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande 

sätt. Kultur- och tillväxtnämnden ska därmed säkerställa att den interna 

kontrollen är tillräcklig inom dess verksamheter.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2019. 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Riskanalysen och den interna kontrollplanen för 2020 godkänns.     

_____ 
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§ 169 Dnr KTN 2019/000543  

Remiss - Regionalt serviceprogram för Kalmar län 
2020-2024 

Sammanfattning av ärendet 

Varje län har ett Regionalt serviceprogram, som är framtaget utifrån en 

analys av rådande förutsättningar på landsbygderna i länet. Det regionala 

serviceprogrammet utgör ett handlingsprogram för landsbygdsutveckling och 

är kopplar till området Hållbar samhällsutveckling i den regionala 

utvecklingsstrategin.  

Programmet har tagits fram av Region Kalmar län tillsammans med olika 

aktörer. Regionstyrelsen beslutade den 2 oktober 2019 att remittera förslag 

till Regionalt serviceprogram för Kalmar län 2020-2024.  

Beslutsunderlag 

Inbjudan till yttrande över förslag till Regionalt Serviceprogram för Kalmar 

län 2020-2024, daterad 20 juni 2019. 

Yttrande över förslag till Regionalt Serviceprogram för Kalmar län 2020-

2024, daterad den 19 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Remissyttrandet antas    

_____ 
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§ 170 Dnr KTN 2019/000536  

Uppdrag - Utreda om J.A.G.S Museum i högre 
utsträckning kan användas som utställningsarena för 
öländska konst- och kulturutövare 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen vill veta om politiken delar deras bedömning att uppdraget om 

J.A.G.s museum är verkställt.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse, daterad den 17 oktober 2019.     

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Nämnden bedömer uppdraget som verkställt.  

_____ 
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Kultur- och fritid 
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§ 171 Dnr KTN 2019/000088  

Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för 

att minska risken för användandet av giftig båtfärg.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 september 2018. 

Kommunfullmäktige beslut § 196/18 den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget om båttvätt i hamnen i Färjestaden avslås med 

hänvisning till att det inte är rimligt att utföra med dagens detaljplan för 

hamnen. Båtägare hänvisas till befintlig båttvätt vid Färjestadens 

industriområde.     

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 172 Dnr KTN 2019/000442  

Medborgarförslag - Djurkyrkogård för sällskapsdjur 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende att kommunalt anlägga en djurkyrkogård. 

Förslagsställaren upplyser om att det inte finns någon arrangerad plats i 

Mörbylånga kommun för begravning av sällskapsdjur.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juli 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut § 151/19 den 19 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att anläggning av 

djurkyrkogård för smådjur ingår inte i Mörbylånga kommuns 

huvuduppdrag.    

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 173 Dnr KTN 2019/000550  

Biblioteksplan för 2020 - 2024 

Sammanfattning av ärendet 

En ny biblioteksplan måste antas för biblioteksverksamheten.    

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut § 149 den 12 november 2019. 

Biblioteksplan 2020 - 2024 daterad den 21 november 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2019.   

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Biblioteksplan 2020 - 2024 antas.    

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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§ 174 Dnr KTN 2019/000548  

Verksamhetsinformation 

Sammanfattning av ärendet 

VA, företagsbot fördämning Tveta, Jens Olsén 

Det har inkommit en anmälan som uppkommit på grund av att man skapat 

dämmet. Jens Olsén föredrar. 

Integration och arbetsmarknad, Eleonor Rosenqvist 

Ola Svensson, enhetschef arbetsmarknadsenheten (AME), informerar om 

arbetslösheten i kommunen och arbetet inom AME, framtiden för SFI och 

samarbetet med arbetsförmedlingen.  

Fokusområden politiken 

Ordförande tar upp listan med fokusområden och vilken politiker som vill ha 

vilket område.  

Kulturråd och Idrottsråd, Per-Olov Johanson 

Ordförande informerar att de har för avsikt att ändra namnen på dessa två råd 

till kulturforum respektive idrottsforum för att bättre visa att det är ett forum 

för dialog. Förvaltningen ska ta fram en skrivelse för att ändra namnet på 

råden samt en rutin för rådens funktioner.  

Kulturcentra i Mörbylånga kommun 

Marie-Christine Svensson informerar om projektet med detaljplaneläggning 

av programområdet i Färjestadens hamn. Planprogrammet påbörjas i 

projektform där Peter Asteberg är projektledare. Björn Samuelsson 

informerar om politikens bild av hur projektet ska utformas och vilka som 

måste delta i dialogen runt det. Förvaltningen vill även veta hur 

uppföljningarna till nämnden om projektets fortskridande ska ske.     

_____ 
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