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§ 124 Dnr KS 2019/000003  

Medborgarförslag - Mörbylånga kommun inför 
lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor)  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs att kommunen ska införa en lokal valuta, 
benämnd ”Lokala Ölandskronor”, LÖK. Kommunkontoret ska enligt 
medborgarförslaget ha det administrativa ansvaret för att hantera valutan.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 2 januari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari, § 11. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019.    

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen enligt 
kommunallagen inte har befogenhet att ge ut pengar eller andra valutor.    

_____ 
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Medborgarförslag - Mörbylånga kommun inför 
lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor)  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs att kommunen ska införa en lokal valuta, 
benämnd ”Lokala Ölandskronor”, LÖK. Kommunkontoret ska enligt 

medborgarförslaget ha det administrativa ansvaret för att hantera valutan.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 2 januari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari, § 11. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunallagen beskriver i andra kapitlet det som kallas kommunal 

kompetens eller vad en kommun egentligen får göra. Det finns två 
grundläggande typer av kommunal verksamhet, nämligen verksamhet enligt 
kommunallagen eller verksamhet enligt speciallagstiftning. I det senare fallet 

handlar det då om verksamhet som en kommun är skyldig att bedriva. 

Det finns inte någon tydlig beskrivning över exakt vad som ingår i den 

kommunala kompetensen, eller med andra ord vad en kommun får eller inte 
får göra. Av andra kapitlet i kommunallagen framgår dock tydligt att en 
kommun inte får syssla med det som bara någon annan, till exempel staten 

får göra. Svensk valuta är en angelägenhet för Riksbanken som samtidigt är 
en myndighet under riksdagen och landets centralbank med ansvaret att ge ut 
pengar och bevaka penningvärdet. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen kan med hänvisning till vad som framgår av kommunallagen, 
inte se att det finns några möjliga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslagsställaren kommer att inbjudas att delta vid det sammanträde där 

kommunfullmäktige ska ta ställning till förslaget. Inbjudan innebär en 
möjlighet för förslagsställaren att muntligt presentera och argumentera för 

sitt förslag. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen enligt 
kommunallagen inte har befogenhet att ge ut pengar eller andra valutor.    

Charlotta Rasmusson 
HR/Administrativ chef 

Jonas Jansson 
Utredare/Alkoholhandläggare 

Fattat beslut expedieras till: 

Anna Sandwall, sandwall.anna@gmail.com 
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§ 11 Dnr 2019/000003  

Anmälan av Medborgarförslag - Mörbylånga kommun 
inför lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor)  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att Mörbylånga kommun inför 
lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor).  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 januari 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 10/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget inkom till kommunen.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Anna Sandwall, sandwall.anna@gmail.com  
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~ Mörbylånga W kommun 

Mörbylånga kornmun 

Medborgarförslag Ink. 2019 -01- o 2 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanqa.se 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 

Anna Sandwall 
Gatuadress: 

Dnr ... 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rau au 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon: 
0704502688 
Mobil: 

Ölands folkhögskola, Skogsby 144 A 
Postnummer och ort: E-postadress: 
38693 Färjestaden sandwall.anna@gmail.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Mitt förslag är att Mörbylånga kommun inför lokalvalutan LÖK (lokala ölandskronor) och 
att det är kommunkontoret som har det administrativa ansvaret. Konkret skulle det 
innebära att invånarna ges möjlighet att uppsöka kommunkontoret både ifall de behöver 
något och för att anmäla nya tjänster och varor som de kan erbjuda. Det skulle behövas 
en administrationsansvarig (antingen att någon anställs eller arbetar volontärt) som för 
register, håller koll på aktuella saldon, bistår med kontaktuppgifter och delar ut 
checkhäften. Eventuellt skulle även månatliga träffar kunna arrangeras där intresserade 
invånare får chans att bekanta sig med varandra. 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

För att minska våra klimatutsläpp till en hållbar nivå behöver vi i kommunen vidta många och långtgående 
åtgärder. Att införa en lokalvaluta är ett steg i den riktningen. En lokalvaluta gynnar transaktioner på lokal 
nivå vilket gör att vi bättre tar tillvara på de resurser vi har och att vi blir mindre exportberoende. Den 
sociala dimensionen ska heller inte underskattas. 

~ -···· 

Detfinns många exempel på liknande system. l Spanien finns i dagsläget cirka 300 kommunkontor som 
tillhandahåller tidsbanker som en samhällsservice. l Stockholm finns lokalvalutan BYTS som undertecknad 
har erfarenhet av. Fördelen med BYTS är att tjänster såväl som varor tillåts och att medlemmarna sätter 
priserna själva. Nackdelen är att BYTS som ideell förening har begränsad räckvidd. Om kommunen (som 
åtnjuter ett stort förtroende bland befolkningen) axlar det administrativa ansvaret kan det få ett större 
genomslag. Det är också något som rimligtvis borde ligga i kommunens intresse att hjälpa till med. 
Systemet får med fördel vara analogt eftersom digital teknik har ett högt miljömässigt pris. 

IZJ Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

Ort och datum: 

SL,,J.b y 21/tz-lg 

Namntecknyo: ( 

Arm q_ c;) ;r17~a-# 

Blanketten skickas eller taxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 
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