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Projektbeskrivning Utveckla Mörbylånga 

Syfte: 

Göra Mörbylånga tätort attraktivare för boende och besökare och bidra till 

att visionen för Mörbylånga 2030 förverkligas. 

Mål: 

- Boende i Mörbylånga upplever tätorten som trevligare och mer 

livfull 2024 jämfört med 2023. 

- Fler besökare hittar till Mörbylånga 2024 jämfört med 2023. 

- Det finns en tydlig struktur och organisation för fortsatt samverkan 

mellan projektparterna samt gemensamma värderingar och 

gemensam målbild som ligger till grund för arbetet. 

Projektperiod: 

1 januari 2023 – 31 december 2024.  

 

Under hösten 2024 utvärderas projektet och styrgruppen fattar beslut om hur 

samverkan ska fortsätta.  

Projektledare: 

- Mörbylånga kommun 

Projektparter: 

- Mörbylånga företagargrupp, MFG 

- Ölands turismorganisation 

- Mörbylånga Blomstrar och Ler, MBoL 

- Mörbylånga Bostads AB, MBAB 

Aktiviteter: 

Projektet kommer arbeta med tre fokusområden: 

- Evenemang, besöksnäring – samordna, stödja och främja befintliga 

och nya evenemang som gör tätorten attraktiv och levande både för 

boende och besökare. 
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- Kommunikation och marknadsföring – lyfta fram och marknadsföra 

Mörbylånga tätort och det som sker här, både för besökare och 

boende. 

- Bo, leva och försköning – arbeta med insatser för att göra tätorten 

trivsammare att bo i och uppleva genom insatser i det fysiska 

rummet. 

Arbetsgruppen för respektive fokusområde tar fram konkret aktiviteter att 

jobba med inom sitt område. 

Parallellt kommer en gemensam vision och värdegrund arbetas fram för den 

fortsatta samverkan. 

Extern finansiering kommer sökas för 2024 och framåt. 

Budget: 

2023: 300 000 kr 

- Mörbylånga kommun: 200 000 kr 

- MFG: 50 000 kr 

- Ölands turism: 50 000 kr (enbart till marknadsförings insatser) 

2024: 350 000 kr + ev. extern finansiering 

- Mörbylånga kommun 300 000 kr (varav 100 000 kr hos MBoL) 

- MFG: 50 000 kr 

Projektorganisation: 

Styrgrupp 

- Styrgruppen består av en representant från respektive projektpartner. 

Mörbylånga kommun är sammankallande. 

- Styrgruppen beslutar om hur budgeten ska fördelas samt om 

övergripande inriktning för projektet. 

- Styrgruppen ansvarar för arbetet med värdegrund och vision. 

Arbetsgrupper 

- Arbetsgrupper tillsätts för respektive fokusområde. Dessa 

sammankallas av representanter från offentlig sektor under 2023. 

Därefter utses någon annan i gruppen som sammankallande. I 

arbetsgrupperna kan representanter från projektparterna delta, men 

även andra Mörbylångabor och intressenter. 

- Arbetsgrupperna tar fram förslag på aktiviteter de vill genomföra 

inom sina respektive områden. Styrgruppen godkänner förslagen. 

Arbetsgrupperna genomför aktiviteterna 

Projektledaren 

- Projektledaren ansvarar för att samordna projektet samt för att ansöka 

om extern finansiering. 

- Projektledaren leder också arbetet med vision och värdegrund, med 

stöd av konsult. 
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Kriterier 

- Projektet skall avgränsas till Mörbylånga tätort 

- Enskilda näringsidkare skall inte gynnas. Enskilda näringsidkare får 

själva hantera sina enskilda affärer, intressenter/kunder. 

 

 

 


