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Tillsättande av beredning för visioner och övergripande 
mål 2035 

Beskrivning av ärendet 

Det långsiktiga dokumentet Visioner och strategier 2025 antogs av 
kommunfullmäktige i oktober 2011 och det är dags att ta fram ett nytt 

långsiktigt visions- och måldokument. Eftersom frågan om långsiktiga mål 
är en rent politisk fråga anser kommunfullmäktiges presidium att arbetet bör 

ske i en fullmäktigeberedning.    

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse, daterad den 19 mars 2019.    

Överväganden 

Eftersom det främst är en fråga för de förtroendevalda att ta fram och besluta 

om långsiktiga visioner och mål för kommunen bör arbetet med att ta fram 
dessa främst ske på den politiska nivån. Fullmäktigeberedningar är 
kommunfullmäktiges verktyg för att bereda frågor som ska beslutas av 

fullmäktige och som inte direkt berör någon enskild nämnds 
verksamhetsområden. 

§ 2-överväganden 

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

Presidiets förslag till beslut 

1. En fullmäktigeberedning som benämns ”Visioner och övergripande mål 

2035” tillsätts. 

2. Beredningen ska ha åtta ledamöter, en ledamot från varje parti i 
kommunfullmäktige.   

3. Ledamöterna ska utses bland kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare, dock inte de som ingår i fullmäktiges presidium.  

4. Ordföranden i beredningen ska ha ett fast månadsarvode på 5 % av 
arvodet för kommunstyrelsens ordförande. 

5. Beredningen tillträder den 1 maj 2019 och ska avsluta sitt uppdrag 

genom att överlämna sitt slutbetänkande till kommunfullmäktiges 
presidium den 11 mars 2020. 

6. Beredningen ska lämna ett preliminärt betänkande den 26 november 
2019 som ska ligga till grund för debatt i kommunfullmäktige den 
16 december 2019. 
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7. Beredningen ska ha en budget på 200 000 kronor för 2019 och 50 000 

kronor för 2020.  

8. Beredningen ska särskilt beakta synpunkter från kommunens invånare 
och arbeta i dialog med de olika partigrupperna i fullmäktige. 

9. Beredningens uppdrag ska vara att formulera långsiktiga visioner och 
övergripande mål för Mörbylånga kommun med sikte på år 2035. 

Beredningen ska också beskriva bakomliggande skäl och motiv för 
visionerna och de övergripande målen. Dessutom ska beredningen 
beskriva vilka mätvärden som innebär att visionerna och målen ska anses 

ha uppnåtts.        

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktiges presidium 
Ekonomi 
Kommunkansli 

Kommundirektören
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§ 24 KS Dnr 2019/000106  

Tillsättande av beredning för Visioner och 
övergripande mål 2035 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 5 februari 2019, § 21, att ge 
Ulf Gustavsson i uppdrag att ta fram förslag till direktiv för en beredning om 

Visioner och övergripande mål 2030. 

Förslag till presidieskrivelse diskuterades. Justeringar i dokumentet görs så 

att förslaget kan behandlas vid kommunstyrelsens möte den 9 april 2019.  

_____ 

 

 

 

 

 


