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Kultur- och tillväxtnämnden

§ 69

2019-05-14

Dnr KTN 2019/000011

Medborgarförslag - Bidrag till Ölands
Hembygdsförbund
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslaget har inkommit med förslag om att Mörbylånga
kommun ger ett årligt bidrag till Ölands Hembygdsförbund med start 2019.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet den 5 december 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 9 januari 2019 § 293.
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019.
Förslag till beslut på mötet
Björn Samuelsson (S) yrkar på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen
samt ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur verksamheten vid museet och
dess kopplingar till de sydöländska radbyarna, JAG-museet och världsarvet
på sikt kan förstärkas och marknadsföras så att museets berättelse får en
tydligare koppling till hela Ölands bondekultur.
Då det inte ligger i kultur- och tillväxtnämndens mandat att hänskjuta
ärendet till kommunstyrelsen återtar Björn Samuelsson (S) den första delen
av sitt yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kultur- och tillväxtnämnden kan anta förvaltningens
förslag till beslut och finner att nämnden beslutar detsamma.
Vidare frågar ordförande om nämnden bifaller Björn Samuelssons (S)
förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Kultur- och tillväxtnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur verksamheten vid museet och
dess kopplingar till de sydöländska radbyarna, JAG-museet och
världsarvet på sikt kan förstärkas och marknadsföras så att museets
berättelse får en tydligare koppling till hela Ölands bondekultur.
Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Ölands
Hembygdsförbund kan ansöka från kommunens befintliga bidrag.
_____
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Datum

Dnr

2019-02-13

KTN 2019/000011

Kultur och fritid

Medborgarförslag - Bidrag till Ölands
Hembygdsförbund
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslaget har inkommit med förslag om att Mörbylånga
kommun ger ett årligt bidrag till Ölands Hembygdsförbund med start 2019.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommet den 5 december 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 9 januari 2019 § 293.
Tjänsteskrivelse, daterad den 13 februari 2019.
Överväganden
Den föreslagna bidragssumman är 200 000 kronor årligen. Kommunen
betalar inte ut något årligt stöd till Ölands Hembygdsförbund. Ölands
Hembygdsförbund får söka, har sökt och blivit beviljade stöd under
kommunens gällande bidragsregler. Senast projektstöd för 2019.
Den föreslagna bidragssumman på 200 000 kronor motsvarar ungefär två
tredjedelar av kommunens budgeterade projektstöd för kultur. Skulle
summan årligen belasta kulturverksamhetens budget så skulle det leda till
betydligt minskade medel för andra poster i budgeten.
§ 2-överväganden
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens
reglemente § 2 på ett negativt sätt.
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Ölands Hembygdsförbund
kan ansöka från kommunens befintliga bidrag.

Eleonor Rosenqvist
Verksamhetsområdeschef

Sam Samuelsson
Administratör

Fattat beslut expedieras till:
Björn Sandström, bjorn.t.sandstrom@gmail.com
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Kommunfullmäktige

§ 293

2018-12-18

Dnr 2018/001797 875

Anmälan av Medborgarförslag - Bidrag till Ölands
Hembygdsförbund
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun ger bidrag till Ölands
Hembygdsförbund för 2019 och med inriktning att löpande fortsätta att ge ett
årligt bidrag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 5 december 2018.
Förslag till beslut på mötet
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kultur- och
tillväxtnämnden för beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas
av kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex
månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan besluta enligt
ordförandens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för
beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av
kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex
månader från det att medborgarförslaget inkom till kommunen.
_____
Expedieras till:
Björn Sandström, bjorn.t.sandstrom@gmail.com
Kultur- och tillväxtnämnden
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Medborgarförslag – bidrag till Ölands Hembygdsförbund

Bakgrund.
Ölands Hembygdsförbund är en paraplyorganisation för Ölands 32
hembygdsföreningar med ca 10 000 medlemmar. Förbundet bildades
år 1953 och är ett fristående hembygdsförbund och medlem i
svenska hembygdsförbundet. Förbundet äger och driver Ölands
museum Himmelsberga, som invigdes år 1959.
Har kommit till min kännedom att Borgholms kommun ger ett bidrag
på 200 000 kronor innevarande år till Ölands Hembygdsförbund och
med all säkerhet också under 2019.
Döm om min förvåning när jag erfar att Mörbylånga kommun inte ger
något bidrag till Ölands Hembygdsförbund, vilket är förvånade med
tanke på verksamheten hos nämnda hembygdsförbund.
Den verksamhet som bedrivs av Ölands Hembygdsförbund rör inte
bara Borgholms kommun utan är en angelägenhet för hela Öland,
oavsett kommuntillhörighet.
Det som Ölands hembygdsförbund gör tillsammans med Ölands 32
hembygdsföreningar är av stor vikt för att bevara och ta tillvara våra
kulturmiljöer och vårt kulturarv på Öland. I nutid och för våra
efterlevandes skull.
Förslag:
Att Mörbylånga kommun för 2019 ger ett bidrag till Ölands
Hembygdsförbund på 200 000 kronor och med inriktning att löpande
fortsätta att ge ett årligt bidrag.
Om det känns obekvämt att ge detta bidrag direkt så kan man
komma överens med Borgholms kommun att bidraget slussas genom
Ölands kommunalförbund.
Reflektion:

Kan Mörbylånga kommun ge ett indirekt bidrag till Ironman -vilket jag
absolut inte har något emot- så är min starka uppfattning att ett
bidrag till Ölands Hembygdsförbund ligger i alla kommuninvånares
intresse.
Om det skulle vara så att Mörbylånga kommun redan ger ett bidrag
och jag är felunderrättad i detta så beklagar jag att jag genom denna
skrivelse ställer till besvär.

Algutsrum den 5 december 2018

Med bästa hälsningar
Björn Sandström

