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§ 216 Dnr KS 2019/000423  

Eketorps borg - Utvärdering 

Sammanfattning av ärendet 

Utvärdering av verksamheten på Eketorps borg och förslag till fortsatt 

hantering.    

Beslutsunderlag 

Nyttjanderättsavtal, daterat den 20 maj 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 augusti 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Henrik Yngvesson (M) yrkar på ändring, i första beslutspunkten, ett år istället 
för en period. 

Ordföranden föreslår att första beslutspunkten kan lyda "Mörbylånga kommun 
ska ansvara för driften av Eketorps borg under ytterligare en period." 

Beslutsgång 

Ordförande hör med styrelsen om de kan besluta enligt ordförandens förslag till 
ändring och förvaltningens förslag till beslut och finner att styrelsen beslutar 
detsamma.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Mörbylånga kommun ska ansvara för driften av Eketorps borg under 

ytterligare en period. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta för att hitta möjliga externa finansiärer 
för att utveckla borgen. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram en utvecklingsplan för borgen 
tillsammans med Statens fastighetsverk.  

_____ 
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Eketorps borg - Utvärdering 

Beskrivning av ärendet 

Utvärdering av verksamheten på Eketorps borg och förslag till fortsatt 
hantering.       

Beslutsunderlag 

Nyttjanderättsavtal, daterat den 20 maj 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 augusti 2019.  

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Ett avtal rörande driften av Eketorps borg tecknades i april 2019 mellan 
Statens fastighetsverk och Mörbylånga kommun. Avtalet sträckte sig under 

ett års tid och har en uppsägningstid på sex månader.  

Det har varit en tuff uppgift att starta upp verksamheten med så pass kort 
varsel och skicket på fastigheten och området runt har haft mycket mer att 

önska. Tidigare hyresgäst var också sen att lämna området, vilket gjorde att 
det dröjde till slutet av april innan vi fick riktigt tillträde. 

En borgchef anställdes som fick i uppgift att få ihop en budget och utifrån 
den se hur stor bemanningen kunde vara. Direktiven från den politiska 
ledningen var tydliga, verksamheten får inte generera ett underskott. 

Vi kan konstatera att Eketorps borg har haft många besökare hittills i år och 
det kommer att generera ett plusresultat när säsongen summeras. Säsongen 

sträcker sig till sista helgen i september. 
I budget fanns en prognos på 22 000 betalande besökare och hittills har 
33 000 besökare besökt borgen, såklart är vi väldigt nöjda. 

Det finns många positiva sidoeffekter av den lyckade driften av Eketorps 
borg.  

 Det har skapat en positiv känsla och en framtidstro för södra Öland. 

 Det har svetsat samman medarbetare i kommunen genom att arbeta  

tillsammans med detta unika besöksmål.  

 Positiva effekter för företagare nere på södra Öland. Många besökare 

som även fikar, äter, njuter och vistas i området. Eketorps borg har 
förutom cafémöjligheter även erbjudit en shop med öländska souvenirer. 

Det finns några saker att ha med sig i arbetet framåt. Detta var ett uppstartsår 

och många hade överseende med en del brister. Nu gäller det att prestera en 
ännu bättre borg och besöksmål nästa år. 

Det vi ser som förbättringsområden är: 
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 utställningen inne i muséet 

 i god tid undersöka möjligheter för att borgen ska kunna användas som 
evenemangsarena 

 röja i fornverkstaden och möjliggöra för aktiviteter  

 mera struktur och ordning med aktiviteter i borgen 

 utbildningsinsatser för säsongspersonalen 

 ökad samverkan med det lokala näringslivet 

 utöka öppettiderna och se över t ex digital audioguidning som ett 
komplement. 

Ett nytt avtal ska inte ge kommunen ökade kostnader för driften av Eketorps 
borg. Detta ska täckas av intäkter från besökare, externa finansiärer och 

nuvarande budget.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

En utvärdering är genomförd av den personalstyrka som arbetat under 
säsongen. Styrgruppen för Eketorps borg har utvärderat och sammanställt 

statistik och analyserat detta inför kommunstyrelsens beslut. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen  

1. ges i uppdrag att teckna avtal med Statens fastighetsverk om att 
Mörbylånga kommun ska ansvara för driften av Eketorps borg under 
ytterligare en period 

2. arbetar för att hitta möjliga externa finansiärer för att utveckla borgen 

3. ges i uppdrag att arbeta fram en utvecklingsplan för borgen tillsammans 

med Statens fastighetsverk. 

Ann Willsund 

Kommundirektör  

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid, Eleonor Rosenqvist 

Stefan Ahlgren, borgchef 
Ekonomi 

 
























