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Dnr 2018/001184 -842 

Överenskommelsen om att ansvara för turistinforma-
tionen om Södra Öland och Världsarvet Södra Ölands 
Odlingslandskap 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Johan August Gustafssons Träskulpturer och Mörbylånga kommun 

har haft en femårig överenskommelse där stiftelsen förbundit sig att i museet 

i Segerstad tillhandahålla turistinformation om södra Öland och världsarvet 

Södra Ölands odlingslandskap. För detta har kommunen betalat stiftelsen 

20 000 kronor/år. Avtalet har nu löpt ut. Stiftelsen önskar fortsatt dialog och 

samarbete med kommunen.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 7 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2018.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunens representant i styrelsen handhar den löpande dialogen med 

stiftelsen och att en eventuell fråga om möjligheten att bli en infoPoint 

hänvisas till Ölands turistorganisation.   
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Överenskommelsen om att ansvara för turistinforma-
tionen om Södra Öland och Världsarvet Södra Ölands 
Odlingslandskap 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Johan August Gustafssons Träskulpturer och Mörbylånga kommun 

har haft en femårig överenskommelse där stiftelsen förbundit sig att i museet 

i Segerstad tillhandahålla turistinformation om södra Öland och världsarvet 

Södra Ölands odlingslandskap. För detta har kommunen betalat stiftelsen 

20 000 kronor/år. Avtalet har nu löpt ut. Stiftelsen önskar fortsatt dialog och 

samarbete med kommunen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse inkommen den 7 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2018. 

Överväganden 

Ölands officiella Infopoints för turisminformation är en fråga för Ölands 

turismorganisation. Är stiftelsen intresserad av att agera som en sådan bör i 

första hand turismorganisationen kontaktas. 

Mörbylånga kommun har en representant i stiftelsens styrelse och därmed är 

en löpande dialog säkerställd. 

Som stiftelse kan de inte söka bidrag inom Mörbylånga kommuns 

bidragsregler, utan en eventuell ansökan får ställas direkt till 

kommunstyrelsen. 

§ 2-Överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunens representant i styrelsen handhar den löpande dialogen med 

stiftelsen och att en eventuell fråga om möjligheten att bli en infoPoint 

hänvisas till Ölands turismorganisation. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Emma Rydnér 

Världsarvssamordnare 
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Fattat beslut expedieras till: 

Stiftelsen Johan August Gustafssons Träskulpturer 

c/o Bernt Johansson, Mellby 112 

386 64 Degerhamn 

 

Ölands turismorganisation 

Träffpunkt Öland 102 

386 33 Färjestaden 

 




