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Finansiering av beslutade insatser och åtgärder 

Beskrivning av ärendet 

Ett antal beslut gällande satsningar i form av specifika insatser eller åtgärder 
har skett utan att en medelsanvisning har åtföljt dessa beslut. I några fall har 
också händelseutvecklingen inom området medfört att kommunen fått lov att 

reagera snabbt.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2019.    

Överväganden 

En specifik medelsanvisning saknas för de följande posterna: 

Kostnader 150 000 kronor för genomförandet av folkomröstningen ”Öland 
en kommun”. 

150 000 kronor för ett ökat stöd till näringslivsverksamhet och Eketorps 
borg. 

92 000 kronor för genomförande av uppdraget i verksamhetsplan med 

internbudget för kommunstyrelsen 2019 om en oberoende granskning av 
Mörbylånga Bostads AB (MBAB) och Mörbylånga Fastighets AB (MFAB). 

400 000 kronor för projektledning sydöland, specifikt Cementa. 

25 000 kronor som kostnad för kommunens del i genomförandet av 
”Pensionärernas dag” på Ölands Djurpark. 

28 000 kronor som kostnad för marknadsföring och informationsinsatser 
under Victoriadagen. 

Den sammanlagda kostnaden för dessa åtgärder uppgår till 845 000 kronor 
och då en särskilt avsatt budget saknas, är det förvaltningens bedömning att 
en finansiering bör ske via kommunstyrelsens konto för oförutsett. 

§ 2-överväganden 

Ett minskat utrymme i den budget som avsatts för kommunstyrelsens 

oförutsedda kostnader minskar handlingsutrymmet och kan komma att 
påverka perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2, på ett negativt 
sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens konto för oförutsett belastas med följande poster: 

1. 150 000 kronor för Öland en kommun. 
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2. 150 000 kronor för ökat stöd till näringslivsverksamheten och Eketorps 

borg. 

3. 92 000 kronor för genomförande av en oberoende granskning av MBAB 
och MFAB. 

4. 400 000 kronor för projektledning sydöland och Cementa. 

5. 25 000 kronor för genomförande av ”Pensionärernas dag”. 

6. 28 000 kronor för kommunens deltagande under Victoriadagen. 

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommundirektören 

Ekonomi 


