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Motion av Kent Ingvarsson (M) - Underhåll och 
renovering av Eken i Färjestaden 

Beskrivning av ärendet 

I motionen beskrivs behovet av underhåll och renovering av byggnaden 
Eken på skolområdet i Färjestaden. Motionens huvudförslag är att 

kommunen uppdrar till Mörbylånga Bostads AB att kostnadsberäkna en 
omläggning av byggnadens tak samt att detta prioriteras i kommunens 

underhållsbudget.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 9 november 2018. 

Kommunfullmäktiges ordförandes beslut om remitterade motioner, daterad 
den 27 november 2018, § 279. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Pensionärsföreningarna Pensionärernas riksorganisation PRO och SPF 

Seniorerna, använder sedan år 2011 den gamla skolan Eken för gemen-
samma medlemsaktiviteter. Det är en viktig och mycket uppskattad 

verksamhet och föreningarnas medlemmar har med stöd av Mörbylånga 
Bostads AB (MBAB) sedan inflyttningen tagit ett stort eget ansvar för 
underhåll och vissa reparationer.  

Det är nu ett angeläget behov att genomföra en översyn av taket och 
reparera, alternativt lägga om detta. Risken för läckage bedöms i dagsläget 
som överhängande. I motionen föreslås att MBAB bör få uppdraget att 

kostnadsberäkna en omläggning av taket på Eken. En viktig bakgrund till 
förslaget är att efterfrågan på samlingslokaler i Färjestaden är stor, både för 

allmänheten som för olika frivilligorganisationer. Motionen pekar på vikten 
av politiska ställningstaganden både beträffande Ekens framtid men också 
för  hur planeringen av nya och modernare samlingslokaler i Färjestaden ska 

utformas. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det är förvaltningens bedömning att det för närvarande inte finns några 

realistiska alternativ till de huvudförslag som läggs baserat på motionen. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslagen till beslut är inte av den karaktären att de behöver kommuniceras 
enligt förvaltningslagens regler. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslagen till beslut har som ett syfte att i förlängningen leda till att 
perspektiven ”Folkhälsa” och ”Trygghet och säkerhet”, i kommunstyrelsens 

reglemente § 2, påverkas på ett positivt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Mörbylånga Bostads AB får i uppdrag att göra en kostnadsberäkning av 
en takomläggning på byggnaden Eken i Färjestaden. 

2. En långsiktig planering för nya träffpunkter i Färjestaden för både 

allmänheten och olika frivilligorganisationer ska utformas. 

3. Motionen anses härmed besvarad.    

Charlotta Rasmusson 
HR/Administrativ chef 

Jonas Jansson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kent Ingvarsson 
Mörbylånga Bostads AB 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Kent Ingvarsson (M) - Underhåll och renovering av Eken i Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 9 november 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 
Kommunfullmäktiges ordförande  

 






