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Medborgarförslag - Mörbylånga kommun inför 
lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor)  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs att kommunen ska införa en lokal valuta, 

benämnd ”Lokala Ölandskronor”, LÖK. Kommunkontoret ska enligt 

medborgarförslaget ha det administrativa ansvaret för att hantera valutan.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 2 januari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 25 februari, § 11. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 april 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunallagen beskriver i andra kapitlet det som kallas kommunal 

kompetens eller vad en kommun egentligen får göra. Det finns två 

grundläggande typer av kommunal verksamhet, nämligen verksamhet enligt 

kommunallagen eller verksamhet enligt speciallagstiftning. I det senare fallet 

handlar det då om verksamhet som en kommun är skyldig att bedriva. 

Det finns inte någon tydlig beskrivning över exakt vad som ingår i den 

kommunala kompetensen, eller med andra ord vad en kommun får eller inte 

får göra. Av andra kapitlet i kommunallagen framgår dock tydligt att en 

kommun inte får syssla med det som bara någon annan, till exempel staten 

får göra. Svensk valuta är en angelägenhet för Riksbanken som samtidigt är 

en myndighet under riksdagen och landets centralbank med ansvaret att ge ut 

pengar och bevaka penningvärdet. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen kan med hänvisning till vad som framgår av kommunallagen, 

inte se att det finns några möjliga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslagsställaren kommer att inbjudas att delta vid det sammanträde där 

kommunfullmäktige ska ta ställning till förslaget. Inbjudan innebär en 

möjlighet för förslagsställaren att muntligt presentera och argumentera för 

sitt förslag. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen enligt 

kommunallagen inte har befogenhet att ge ut pengar eller andra valutor.    

Charlotta Rasmusson 

HR/Administrativ chef 

Jonas Jansson 

Utredare/Alkoholhandläggare 

Fattat beslut expedieras till: 

Anna Sandwall, sandwall.anna@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 




