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§ 65 Dnr KS 2019/000188  

Ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos för 

resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter november 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad 12 december 2019.  

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Den ekonomiska prognosen efter november godkänns.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 
för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 
förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning efter november 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad 12 december 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter november visar på ett överskott mot budget med 9,5 mnkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar överskott mot budget medan 
Kultur- och tillväxtnämnden och Kommunstyrelsen bedömer att de kommer 
nå ett resultat i nivå med budget. Socialnämnden och Utbildningsnämnden 

prognosticerar underskott på totalt 14,9 mnkr.  

Skillnaden mot uppföljningen efter oktober är främst att socialnämnden 

minskat sitt underskott mot tidigare 6 mnkr till 3,5 mnkr. Detta beror på 
lägre kostnader för försörjningsstöd än tidigare prognostiserat. Kultur- och 
tillväxt nämndens underskott med VA-verksamheten bedöms också bli lägre 

än tidigare prognos. Samhällsbyggnadsnämndens överskott bedöms också bli 
lägre än tidigare månader på grund av uteblivna intäkter för detaljplaner. 

Utbildningsnämnden minskat sitt prognostiserade underskott till 11,5 mnkr 
beroende på att gymnasie- och vuxenutbildningen inte längre bedöms få så 
stort underskott. I prognosen har också beaktats återbetalning av 

statsbidraget likvärdig skola för 2018 och 2019. 

Finansförvaltningen däremot prognostiserar ett överskott på 23 mnkr där den 

största delen är hänförlig till lägre kapitalkostnader i samband med övergång 
till komponentavskrivning samt att räntekostnaderna bedöms bli lägre än 
budgeterat. Sedan föregående prognos har lönerevisionen blivit klar vilket 

genererade ett överskott mot avsatt budget. Även utdelning och reavinster 
från KLP bidrar till en positiv prognos. Prognosen för skatteintäkter och 

generella bidrag är oförändrad. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 
beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den ekonomiska prognosen efter november godkänns.  

Ann Willsund 
Kommundirektör 

Åsa Bejvall 
Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr nov

Kommunstyrelsen 69 569 69 569 0

Kultur- och Tillväxtnämnden 101 812 101 812 0

- varav VA-verksamhet 2 743 5 543 -2 800

- varav Fjärrvärmeverksamhet 7 120 7 120 0

Samhällsbyggnadsnämnden 10 862 9 462 1 400

Socialnämnden 319 610 323 110 -3 500

Utbildningsnämnden 368 962 380 362 -11 400

Finansförvaltning 18 921 7 421 11 500

Skatteintäkter och generella bidrag -896 300 -897 870 1 570

Finansnetto 3 315 -6 615 9 930

Summa 3 250 12 750 9 500

Förklaring till avvikelse i prognosen:
Prognosen efter november visar på ett överskott mot budget med 9,5 mnkr.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat i nivå med budget där den politiska verksamheten och  
verksamhetsstöd prognostiserar ett underskott beroende på  bland annat högre arvodeskostnader än 
budget samt högre kostnader för system, Sydarkivera och dataskyddsombud. Detta täcks upp av att 
underhållskostnaderna på våra fastigheter inte bedöms förbrukas fullt ut.  Kosten prognostiserar ett 
underskott mot budget med 300 tkr på grund av ökade livsmedelskostnader.

Även Kultur- och tillväxtnämndens prognos är ett resultat i nivå med budget. VA-verksamheten 
prognostiserar ett underskott på 2,8 mnkr där taxorna inte anpassats till de högre kapitalkostnaderna 
som de stora investeringarna de senaste åren inneburit. Framtagande av en handlingsplan med 
översyn av kostnader och intäkter gör att prognosen har förbättrats jämfört med tidigare månader. 
Gatu-serviceverksamheten har haft högre elkostnader för beslysning vilket ger ett underskott medan 
Eketorps borg prognostiserar ett överskott mot budget men detta har justerats ner något då en hel del 
inköp planeras. Mark- och exploatering har haft lägre kostnader för översiktsplanering och 
detaljplaner vilket ger ett överskott på 2,8 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bostadsanpassningsbidragen kommer ge ett underskott mot 
budget på 100 tkr. Bygglovsavgifterna bedöms bli högre än budgeterat medan intäkterna från 
detaljplaner blir lägre varmed prognosen för samhällsbyggnadsnämnden har justerats ner.  

Socialnämndens underskott på 3,5 mnkr är främst hänförligt till högre personalkostnader inom 
äldreomsorgen då verksamheterna har för låg beläggningsgrad i schemaplaneringen, främst inom 
hemtjänsten men också särskilt boende samt att projektet heltidsresan påbörjats. Anpassning av 
bemanningen  och schemaläggning pågår. Verksamheten omsorg om funktionsvariation har också gått 
in i heltidsresan och haft högre personalkostnader än budgeterats. Myndighetsavdelningen 
prognostiserar ett överskott pga lägre kostnader för assistansersättningar och försörjningsstöd. I 
prognosen har beaktats kostnader för brukare som haft sin dagverksamhet i annan kommun de 
senaste 12 åren men där faktura ej erhållits löpande. 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget på 11,4 mnkr.  Återbetalning av 
statsbidraget "likvärdig skola" för både 2018 och 2019 har beaktats i prognosen. Förskolan redovisar 
ett resultat i nivå med budget. Förskoleklass, grundskolan och fritidshem prognostiserar ett underskott 
på grund av högre personalkostnader. Inom de lägre stadierna hänger det samman med ofördelaktigt 
elevantal inom resp årskurs medan högstadiet har haft svårt att planera efter uppstarten av Östra 
skolan och antalet barn har varit färre än beräknat. Vuxenutbildningen redovisar också ett underskott 
då ersättningen från migrationsverket minskat och kostnaderna inte kunnat minska i samma 
omfattning. Underskottet bedöms bli 0,3 mnkr vilket är lägre än tidigare månader beroende på lägre 
kostnader för gymnasieutbildning och SVA.

Finansverksamhetens överskott är hänförligt till lägre kapitalkostnader i samband med övergång till 
komponentavskrivning samt att räntekostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat då flera lån bundits 
till låg ränta i början av året. Lönerevisionen för året är nu också klar och visar ett överskott mot 
budget med 1,6 mnkr. Även utdelning och reavinster från KLP bedöms bli högre än budgeterat. 
Skatteintäkterna bedöms bli högre än budgeterat med 1,6 mnkr vilket beror på att SKL i sin senaste 
prognos ändrat avräkningen för 2017 och 2018. För 2019 kvarstår underskottet då vi budgeterade 
med ett invånarantal per 1 nov på 15 045 invånare medan utfallet blev 15 011 invånare vilket också 
påverkar.
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§ 61 Dnr KS 2019/000617  

Tidplan budget 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Budget- och uppföljningsutskottets ska årligen bereda förslag till tidplan för 

budgetprocessen som kommunstyrelsen ska fastställa.  

Beslutsunderlag 

Tidplan budget 2021.  

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Tidplan för budgetprocessen 2021 fastställs.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



Tidplan budget 2021

Datum Process KDIR/VOC BUDG
Budget- 

beredning
Nämnd Fack KS/KF

2020-01-2020-02  Verksamheterna arbetar med omvärldsanalys följt av behovsanalys X X

2020-02-17/18 Tillitsfull ledning och styrning X (X)

2020-02-25
Budgetkick-off

Myter, paneldebatt - frågor ställs utifrån årsrapporter som skickats ut innan, övergripande 

uppföljning av året som gått, fackliga representanter bjuds in, ta med myt för bolag 

TID: 10-16

X X X

2020-03-12/13 Tillitsfull ledning och styrning X (X)

2020-03 Omvärlds- och strategiarbete i nämndernas X X

2020-03-31/04-01 Tillitsfull ledning och styrning X (X)

2020-04-08 Andra budgetberedning – Strategiarbete med budget 

Omvärldsbevakning, investeringar - halvdag, Majoritetspartierna presenterar 

budgetriktlinjer

X X

2020-04 Nämnderna arbetar fram preliminära ramar för drift och investeringar X X

2020-05
Sammanfattning av taxor och avgifter samt sammanställning av policys och riktlinjer X

2020-05-11 Sista dag för äskanden från fack, revision och verksamheter X

2020-05-19 Tredje budgetberedningen - Strategiarbete med BUDG 

BUDG se över övergripande mål samt resursfördelningsmodell. Presentation av ramar 

utifrån resursfördelning samt ramar.

X X

§19 information gällande budget 2020 till facken X

§11 förhandling gällande budget 2020 till facken X

2020-05-28/29 Tillitsfull ledning och styrning X (X)

2020-06-02 Beslut om ramar tas av kommunstyrelsen X

2020-06-15 Beslut om ramar tas i Kommunfullmäktige X

2020-06 – 2020-

09
Förvaltningen och nämnder arbetar med budget 2020 X X

2020-09-22 Fjärde budgetberedningen 

Konsekvensbeskrivningar utifrån ramarna återrrapporteras, 

halvdag efter utskott 13-17

X X

2020-10-09 Budgetdokument färdigställs (förvaltning och majoritetspartier) och tjänsteskrivelse tas 

fram
X

§19 information gällande budget 2020 till facken X

§11 förhandling gällande budget 2020 till facken X

2020-10-13 Budget- och uppföljningsutskottet föreslår skattesats, budgetdokument samt taxor och 

avgifter
X

2020-10-27
Kommunstyrelsen föreslår om skattesats, budgetdokument 2020 samt taxor och avgifter X

2020-11-23 Kommunfullmäktige beslutar om budget X
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Ändring (Permutation) av föreskrifterna för stiftelsen 
Strömstedska sjuksköteskefonden 

Beskrivning av ärendet 

Strömstedska sjuksköteskefonden ska enligt sina stadgar dela ut 9/10 av sin 
årliga avkastning sedan 1/10 lagts till kapitalet. Med anledning av rådande 

ränteläge kan stiftelsen inte längre fullfölja sina stadgar   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 
Föreskrifter – avskrift 
 Besked från Kammarkollegiet angående ansökan om permutation 

Tjänsteskrivelse daterad 5 december 2019  

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Stiftelsens förvaltare, kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun, ansökte i 
september om permutation hos Kammarkollegiet i syfte att få till en ändring 
av stadgarna för stiftelsen för att få möjlighet att dela ut hela kapitalet i 

stiftelsen och inte bara det fria kapitalet. Kammarkollegiet inkom då med en 
skrivelse med hänvisning till 6 kap 5§ stiftelselagen om att förvaltaren själv 

har möjlighet att besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar utan 
Kammarkollegiets tillstånd. Då stiftelsen Strömstedska sjuksköteskefonden 
uppfyller samtliga krav enligt lagstiftningen återkallades ansökan om 

permutation från Kammarkollegiet. 

Utifrån detta krävs nu att kommunstyrelsen fattar ett nytt beslut om att dela 
ut stiftelsens kapital enligt de i stadgarna föreskrivna ändamålet och därefter 

avsluta stiftelsen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente §2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att dela ut stiftelsens kapital enligt de i stadgarna föreskrivna ändamålet till 
socialnämnden i Mörbylånga kommun till avlönande av en sjuksköterska.  
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Att när kapitalet är förbrukat avsluta och avregistrera stiftelsen hos 

Länsstyrelsen.  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomi 

Socialnämnden 
Länsstyrelsen i Östergötland 
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§ 172 Dnr KS 2019/000341  

Ändring (Permutation) av föreskrifterna för stiftelsen 
Strömstedska sjuksköteskefonden 

Sammanfattning av ärendet 

Strömstedtska sjuksköteskefonden ska enligt sina stadgar dela ut 9/10 av sin 
årliga avkastning sedan 1/10 lagts till kapitalet. Med anledning av rådande 
ränteläge kan stiftelsen inte längre fullfölja sina stadgar.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018. 

Föreskrifter – Avskrift. 
Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2019.    

Kommunstyrelsens beslut 

1. Hos Kammarkollegiet ansöka om att upphäva de föreskrifter i Strömstedtska 
sjuksköteskefonden som anger att den årliga avkastningen ska sedan en 

tiondel (1/10) lagts till kapitalet delas ut, så att även kapitalet får användas 
för ändamålet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomiavdelningen, Anette Flink 

 

 

 





 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning
 

för
 

Strömstedtska Sjuksköteskefonden
 

832000-1210
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Strömstedtska Sjuksköteskefonden

Org.nr 832000-1210

1 (6)

 

   

Styrelsen för Strömstedtska Sjuksköteskefonden får härmed avge årsredovisning för

räkenskapsåret 2018.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

Stiftelsen har sitt säte i Mörbylånga.

 

 

Främjande av ändamålet
 

Den årliga avkastningen ska sedan en tiondel (1/10) lagts till kapitalet användas enligt

beslut av socialnämnden till kulturell verksamhet eller boendetrevnad på

ålderdomshemmen i Mörbylånga kommun.

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 

Ingen utdelning har skett under året.



Strömstedtska Sjuksköteskefonden
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Resultaträkning Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31  

Ingen utdelning har skett under året.

Summa stiftelsens intäkter  0  0  

      

Stiftelsens kostnader      

Nedskrivning av omsättningstillgångar  -1 080  -201  

      

Rörelseresultat  -1 080  -201  

      

Resultat före skatt  -1 080  -201  

      

Årets resultat  -1 080  -201  
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31
 

TILLGÅNGAR      

      

Omsättningstillgångar      

      

Kortfristiga placeringar      

Robur 7 001 933-6  150 886  171 966  

Summa kortfristiga placeringar  150 886  171 966  

      

Kassa och bank      

Ölands bank 73 000 282-1  11 727  692  

Summa kassa och bank  11 727  692  

      

Summa omsättningstillgångar  162 612  172 657  

      

SUMMA TILLGÅNGAR  162 612  172 657  
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital 1     

      

Eget kapital vid räkenskapsårets början  -163 692  -163 692  

Årets resultat  -1 080  0  

Eget kapital vid räkenskapsårets slut  -162 612  -163 692  

      

Summa eget kapital  -162 612  -163 692  

      

Kortfristiga skulder      

      

Skuld till Mörbylånga kommun  0  8 965  
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31
 

Summa kortfristiga skulder  0  -8 965  

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  -162 612  -172 657  

      

Ej bokfört resultat  0  0  
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Noter
 

Not 1 Eget kapital i stiftelse
 

 Bundet eget Fritt eget Totalt
 kapital kapital  
Belopp vid

räkenskapsårets början 142 041 21 651 163 692

    

Årets resultat  -1 080  

   -1 080

Belopp vid
räkenskapsårets slut 142 041 20 571 162 612
    

 

 

 

 

 

 

Mörbylånga den 25 april 2019

 

 

 

 

Matilda Wärenfalk Åsa Bejvall

Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichef

  

 

 

 

 

Revisorspåteckning
 

Jag har granskat årssammanställningen, räkenskaperna samt förvaltningen för år 2018.

Både granskningen och årssammanställningen har utförts enligt god redovisningssed.

 

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2019

 

 

 

 

Eddy Johnsson  

Revisor 
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Agenda 2030 - Fokusmål för 2020 

Beskrivning av ärendet 

Strategi och handlingsplan ska utarbetas för att visa inriktningen på 
kommunens arbete med Agenda 2030, till grund för detta sätts tre fokusmål.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterat den 19 december 2019. 
Fokusmål Agenda 2030, daterad den 7 januari 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

För att implementera Agenda 2030 i kommunens verksamheter ska en 
strategi och handlingsplan utarbetas. Till grund för fortsatta arbetet i 

skapandet av denna behöver fokusmål tas fram som visar inriktningen på 
vilka mål som är viktigast i kommunens arbete. Då hållbar utveckling kan 
förklaras utifrån tre dimensioner så har fokusmålen skapats utifrån ett 

miljömässigt, socialt och ett ekonomiskt perspektiv. Utifrån samtal med 
valda verksamheter, nulägesanalys presenterad på kommunstyrelsens 

sammanträde den 5 november 2019, samt synpunkter från det sammanträdet 
har specifikt viktiga områden valts ut samt de mål som särskilt berörs utifrån 
Agenda 2030. Utifrån dessa fokusmål skapas sen en fullskalig strategi och 

konkret handlingsplan för respektive verksamhet i kommunen att arbeta 
utifrån.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Andra alternativ anses inte finnas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

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

Förvaltningens förslag till beslut 

De tre föreslagna fokusmålen för 2020 för Agenda 2030, antas.  

Peter Marklund 
Näringslivschef 

Linn Bergsten Ahrens 
Hållbarhetsstrateg 
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Fattat beslut expedieras till: 

Hållbarhetsstrateg 
Näringslivschef 
Kommundirektör 
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Fokusmål 2020 för Agenda 2030 

Miljömässig hållbarhet 

Transporter, vattenförsörjning, människors hälsa. 

För att i framtiden nå ett miljömässigt hållbart samhälle så minskar vi 

miljöbelastningarna och skapar förutsättningar för god hälsa och god 

miljö. 

Minskad användning av fossila bränslen  

Långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning 

Skapa god vattenkvalité i grundvatten, ytvatten och Östersjön  

Hålla kvar vattnet i landskapet 

God dagvattenplanering 

Minska gifter i miljön  

Hållbar och klimatanpassad samhällsplanering 

Förbättra inomhusmiljöer, särskilt där barn vistas 

Social hållbarhet 

Fred, social hållbarhet och mänskliga rättigheter. 

För att i framtiden nå ett socialt hållbart Mörbylånga så minskar vi 

utanförskapet för våra unga och för våra äldre. Vi skapar ett jämställt 

och tryggt samhälle där varje människa har lika möjligheter och lika 

rättigheter. Vi ger förutsättningar för ett aktivt kulturliv, möjligheter 

till mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt. 

Utjämnande av betygsskillnader 

Jämställdhetsintegrering 

Trygghet 

Barnkonventionen 

Drogförebyggande arbete 

Minskad psykisk ohälsa 

Kultur för gammal och ung 

 



Mörbylånga kommun 

Datum 

2020-01-07 

 

 

Sida 

2(2) 
 

 

Ekonomisk hållbarhet 

Företagsamhet och hållbar turism. 

Mörbylånga kommun vill vara en kommun där företagare känner sig 

väl mottagna. Besökare ska känna sig välkomna med ett rikt utbud för 

alla, oavsett ekonomi. Utmaningen är en besöksnäring och ett övrigt 

företagande som gör så lite avtryck på vår miljö som möjligt samt 

tillvaratar och värnar våra miljömässiga resurser. 

Lantbruk 

Bemötande 

Innovativt företagande 

Lättillgängligt och för alla 

Kreativt 

Naturen 

Hav och hamnar 

Särskilt berörda mål i Agenda 2030 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Mål 4 God utbildning för alla 

Mål 5 Jämställdhet 

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 
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Samarbetsavtal - marköverlåtelser i Algutsrum och 
Skogsby 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen äger idag bostäder i form av hyresrätter i Skogsby, 
Bostadsbolaget å andra sidan äger en fastighet i Algutsrum där kommunen 

bedriver förskola. Kommunen har begärt planbesked för båda dessa 
områden. 

Beslutsunderlag 

Samarbetsavtal, daterat den 12 december 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 19 december 2019.  

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Bostadsbolaget avser att från kommunen förvärva den del av Skogsbygården 

som innehåller hyresrätter, bostadsbolaget avser också att från kommunen 
förvärva ej bebyggd mark för ny bostadsbebyggelse i anslutning till deras 
befintliga bostäder vid Lokegatan i Skogsby. 

Kommunen avser att från Bostadsbolaget förvärva fastigheten i 

Algutsrum där skolan ligger, för att själv förvalta den. Överlåtelserna verkar 

för ett mer renodlat fastighetsinnehav för båda parterna. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

I detta ärende finns inga alternativa förslag. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Samarbetsavtalet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar samarbetsavtalet. 

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Mörbylånga Bostads AB 
Mark- och exploatering 

 

 



 

 
 
Mörbylånga kommun 

Webbplats 
www.morbylanga.se 
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Organisationsnr 
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386 80 Mörbylånga 
 

Besöksadress 
Trollhättevägen 4 
 

Telefon 
0485-470 00 vx 

Fax 
0485-472 71 

Bankgiro 
991-1876 
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Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), 386 80 Mörbylånga, genom 
dess Kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, å ena sidan och  
Mörbylånga Bostads AB (556528-7629) Köpmangatan 23, 386 50 
Mörbylånga, nedan kallad Bostadsbolaget å andra sidan träffas följande 
samarbetsavtal om marköverlåtelser av områden i Skogsby och Algutsrum 
som berör fastigheterna Torslunda 2:24, Skogsby 2:13, Skogsby 2:15, 
Skogsby 2:35 och Algutsrum 3:95 i Mörbylånga kommun. Områdena 
redovisas på bilaga 1 och 2.  
Kommunen äger idag Skogsby 2:13, 2:15, 2:35 och Torslunda 2:24. 
Bostadsbolaget äger idag Algutsrum 3:95. 

§ 1 Bakgrund 
Kommunen äger idag bostäder i form av hyresrätter i Skogsby, 
Bostadsbolaget å andra sidan äger en fastighet i Algutsrum där Kommunen 
bedriver förskola. 
Kommunen har begärt planbesked för båda dessa områden, bilaga 1 och 2. 

§ 2  Avsikt 
Parternas avsikt är att: 

• Bostadsbolaget avser att från Kommunen förvärva den del av 
Skogsbygården som innehåller hyresrätter, blåmarkerad på bilaga 1. 

• Bostadsbolaget avser att från Kommunen förvärva ej bebyggd mark, 
rödmarkerad på bilaga 1, för ny bostadsbebyggelse i anslutning till 
deras befintliga bostäder vid Lokegatan i Skogsby. 

• Kommunen avser att från Bostadsbolaget förvärva fastigheten i 
Algutsrum, grönmarkerad på bilaga 2 för att själv förvalta den. 
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§ 3  Parternas gemensamma åtagande 
Parterna åtar sig att: 
a. samarbeta och gemensamt verka för att detta avtal följs. 
b. samarbeta under arbetet med de nya detaljplanerna. 
c. gemensamt bekosta ny detaljplan för Skogsbygården/Lokegatan.  
d. där det behövs teckna genomförandeavtal för genomförandet, där 

åtaganden och rättigheter regleras mer i detalj. 
e. överenskomma om ägarförhållandena för två moduler i Algutsrum. 

§ 4  Kommunens åtagande 
Kommunen åtar sig att: 

a. sälja erforderlig mark till bostadsbolaget. Omfattningen av mark som 
överlåts bestäms av de nya detaljplanerna. Köpeskilling regleras i 
separat köpekontrakt efter oberoende värdering.  

b. beställa och bekosta ny detaljplan för Algutsrum 3:95 m.fl. 

§ 5 Bostadsbolagets åtagande 
Bostadsbolaget åtar sig att: 

a. sälja erforderlig mark till Kommunen. Omfattningen av mark som 
överlåts bestäms av de nya detaljplanerna. Köpeskilling regleras i 
separat köpekontrakt efter oberoende värdering. 

§ 6 Överlåtelse 
Detta avtal kan inte överlåtas. 
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§ 7 Tvist 
Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
rätt och på kommunens hemort. 

§ 8 Giltighet 
Detta avtal gäller under förutsättning att avtalet godkänns av Kommunstyrelsen 
i Mörbylånga kommun samt Mörbylånga Bostad AB:s styrelse. 
Avtalet förutsätter att en ansökan om detaljplaner inte kräver även upprättande 
av planprogram. Om detta krav infaller kan parterna gemensamt besluta om att 
avtalet upphör. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Karta över berörda områden i Skogsby 
Bilaga 2 Karta över berört område i Algutsrum 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 
 
Mörbylånga den   Mörbylånga den 
För Mörbylånga kommun  För Mörbylånga Bostads AB 
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Carina Adolfsson Elgestam  
Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande 
   
 
 
.............................................. ............................................. 
Ann Willsund  Jonas Everbrand 
Kommundirektör   VD  
 
 
 
 
 
 





<----------------- Modul som skolan 
hyr av extern part

---------------->
Modul som 
skolan hyr 
av MBAB



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-12-10  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 171 Dnr KTN 2019/000088  

Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för 
att minska risken för användandet av giftig båtfärg.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 september 2018. 
Kommunfullmäktige beslut § 196/18 den 23 oktober 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget om båttvätt i hamnen i Färjestaden avslås med 
hänvisning till att det inte är rimligt att utföra med dagens detaljplan för 
hamnen. Båtägare hänvisas till befintlig båttvätt vid Färjestadens 

industriområde.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Installera en båttvätt i Färjestadens 
hamn 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende installation av båttvätt i Färjestadens hamn för 
att minska risken för användandet av giftig båtfärg.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 24 september 2018. 

Kommunfullmäktige beslut § 196/18 den 23 oktober 2018. 
Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Detaljplanen i Färjestadens hamn ger inte utrymme för en båttvätt i dagens 
utformning. Kommunen ska inte vara den som bygger och driver 

affärsverksamhet och båttvätt finns idag redan på industriområdet i 
Färjestaden. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar inte kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget om båttvätt i hamnen i Färjestaden avslås med 
hänvisning till att det inte är rimligt att utföra med dagens detaljplan för 

hamnen. Båtägare hänvisas till befintlig båttvätt vid Färjestadens 
industriområde.     

Daniel Jonsson 
Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 
Gator- och servicechef 



 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
stefan.simonsson@zync.se 
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§ 196 Dnr 2018/001386 459 

Anmälan av Medborgarförslag - Installera en båttvätt i 
Färjestadens hamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att installera en båttvätt i 
Färjestadens hamn.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 22 september 2018. 
Ålderspresidentens § 48/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen 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: 

Stefan Simonsson, stefan.simonsson@zync.se  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 



Från: Stefan Simonsson <stefan.simonsson@zync.se> 

Skickat: den 22 september 2018 12:30 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Hej,  
 

tycker vår kommun ska ligga i framkant vad gäller miljön. 
Föreslår därför att man installerar en båttvätt i Färjestadens hamn så båtägarna inte behöver smeta 

på giftiga båtfärger. 
 
http://driveinboatwash.com/sv/ 

  
Med vänliga hälsningar, 

  
Stefan Simonsson 
Norra Hamnplan 13A 

Färjestaden 
---------------------------------------------------------------------  

Stefan Simonsson, Partner 
Zync AB - Microsoft Dynamics CRM Partner 
Phone: +46 (0)70 378 44 75 

Email:stefan.simonsson@zync.se 
www.zync.se 

  
Postal address: 
Kalmar: Svensknabbevägen 24 

Stockholm: Regeringsgatan 109 
Göteborg: Östra Hamngatan 46-48 

  
Zync Customer Management AB is a company specialized in Microsoft Dynamics CRM and 
Customer Management. 

Our focus is to help customers save time, increase customer knowledge and increase organic 
growth. 

We do this through a tested process and the markets most user friendly and effective CRM 
system. 

http://driveinboatwash.com/sv/
tel:+46%20(0)70%C2%A0378%2044%2075
x-apple-msg-load://49D77B91-3F01-4270-9DCE-ED663C092047/stefan.simonsson@zync.se
http://www.zync.se/
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§ 172 Dnr KTN 2019/000442  

Medborgarförslag - Djurkyrkogård för sällskapsdjur 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag avseende att kommunalt anlägga en djurkyrkogård. 

Förslagsställaren upplyser om att det inte finns någon arrangerad plats i 
Mörbylånga kommun för begravning av sällskapsdjur.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juli 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut § 151/19 den 19 augusti 2019. 

Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att anläggning av 
djurkyrkogård för smådjur ingår inte i Mörbylånga kommuns 
huvuduppdrag.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Djurkyrkogård för sällskapsdjur 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag avseende att kommunalt anlägga en djurkyrkogård. 
Förslagsställaren upplyser om att det inte finns någon arrangerad plats i 
Mörbylånga kommun för begravning av sällskapsdjur.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juli 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut § 151/19 den 19 augusti 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019.  

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslaget har diskuterats i samråd med Miljöverksamheten. Det krävs inga 
speciella tillstånd för att anlägga en djurkyrkogård för smådjur. En del 
kommuner har det i egen regi, andra har låtit privata aktörer sköta 

handhavandet med djurkyrkogårdar. Gator- och service anser att det bör 
skötas i privat regi då det är en ganska arbetskrävande skötsel och mycket 

administrativt arbete.    

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Undersöka lämplig plats på kommunal mark för byggnation av 
djurkyrkogård samt utreda vilken taxa som måste tas ut för att täcka 

kostnaderna för skötsel och administrativt arbete vid platsen. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkas inte av kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att anläggning av 

djurkyrkogård för smådjur ingår inte i Mörbylånga kommuns huvuduppdrag.    

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
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§ 151 Dnr KS 2019/000390  

Anmälan av Medborgarförslag - Djurkyrkogård för 
sällskapsdjur 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att en djurkyrkogård för 
sällskapsdjur inrättas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 juli 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 78/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 
beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommun-

fullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från 
det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Sophie Eriksdotter Forsman,   

Kultur- och tillväxtnämnden 
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§ 173 Dnr KTN 2019/000550  

Biblioteksplan för 2020 - 2024 

Sammanfattning av ärendet 

En ny biblioteksplan måste antas för biblioteksverksamheten.    

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut § 149 den 12 november 2019. 

Biblioteksplan 2020 - 2024 daterad den 21 november 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2019.   

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Biblioteksplan 2020 - 2024 antas.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Biblioteksplan för 2019-2023 

Beskrivning av ärendet 

En ny biblioteksplan måste antas för biblioteksverksamheten.    

Beslutsunderlag 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 12 november 2019, § 149. 

Biblioteksplan 2020 - 2024 daterad den 21 november 2019. 
Tjänsteskrivelse daterade den 22 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek ha en politiskt beslutad 
biblioteksplan för verksamheten. Biblioteksverksamheten har inför nästa 

period tagit fram ett förslag till biblioteksplan. 

På förra nämndsmötet återremitterades ärendet till förvaltningen med ett 
önskemål från nämnden att politikerna skulle få träffa 

biblioteksverksamheten och diskutera biblioteksplanen. Bibliotekschef och 
ansvarig bibliotekarie har därför träffat Henriette Koblanck (S) och Björn 

Samuelsson (S) och diskuterat biblioteksplanen. Därefter har 
biblioteksverksamheten reviderat Biblioteksplan 2020 - 2024 och presenterar 
den reviderade versionen för beslut. 

Biblioteksverksamheten använder biblioteksplanen till att arbeta fram 
handlingsplaner för varje år. Ett utkast till en handlingsplan finns för 

perioden 2019-2020 och kommer tillämpas så snart den nya biblioteksplanen 
antas. 

Konsekvenserna av att inte ha en biblioteksplan är många. Bland annat kan 

inte biblioteken söka statliga bidrag för sin verksamhet om det inte finns en 
antagen biblioteksplan. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Det finns inget alternativ till en biblioteksplan. Därför bedömer 

verksamheten att inga alternativa förslag är relevanta. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Biblioteksplan 2020 - 2024 antas.    

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Malin Alvkäll 

Tf bibliotekschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur- och fritidschef 

Bibliotekschef 
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Biblioteksplan för Mörbylånga kommun 2020 - 2024 

 

Syfte med biblioteksplan: 

Syftet med en biblioteksplan är att ge strategisk vägledning för 
biblioteksverksamheterna. Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla 

”kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet”. Planen är skriven med fokus på bibliotekets användare 
och omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet 

och utveckling. 
 

Biblioteksplanen gäller både folk- och skolbibliotek. Inte bara 
skolbiblioteken utan också folkbiblioteken ska prioritera utvecklingen av 
barn och ungas läsning och språk.  

 
Biblioteksplanen ska uppdateras vart fjärde år och är ett av flera verktyg för 

att styra utveckling och prioriteringar inom biblioteken i Mörbylånga 
kommun. 
 

Mörbylånga kommuns biblioteksplan 2020 - 2024 gäller till dess en ny 
biblioteksplan antagits av ansvarig nämnd. 

Vision: 

”Vi vill vara en inspirerande fristad och mötesplats och ett öppet rum där vi 
främjar läsning, kultur, kreativitet och demokrati. Vi vill uppfattas som 

kompetenta, engagerade och serviceinriktade. 
Genom ett gott bemötande vill vi påverka livskvalitén för våra medborgare.” 

Mörbylånga kommun:  

 
Mörbylånga kommun på södra Öland ligger i Kalmar län och Mörbylånga är 

en av tio tätorter och kommunens centralort; Färjestaden är dock den största. 
Kommunen har en befolkning på ca 15 000 invånare.  

 
I kommunens visioner och övergripande mål 2018-2020, som är vägledande 
för bibliotekets verksamhet, kan man läsa att ”framtidens Mörbylånga är en 

hållbar och växande kommun som tar tillvara på sina unika möjligheter. Här 
erbjuds livskvalitet… välutbyggt samhällsservice och infrastruktur samt ett 

rikt utbud av kultur, natur- och fritidsaktiviteter. Mörbylånga kommun siktar 
mot att vara en av de ledande kultur- och naturkommunerna.” 
Biblioteksverksamheten anpassar sin verksamhet utifrån olika demografiska 

förändringar. Medborgarna behov och krav på verksamheten står alltid i 
fokus. 

 
Biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, 
fem bemannade skolbibliotek, ett integrerat skol – och folkbibliotek samt ett 

digitalt bibliotek. Målsättningen är att vara en organisation med gemensamt 
bestånd samt rörlig personal.  
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Att man ska ha samma tillgång till kvalitativ biblioteksservice oavsett var i 

kommunen man bor. Ansvaret för folk- och skolbiblioteken ligger hos 
Kultur och tillväxtnämnden. 

 

Bibliotekets uppgift i samhället: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åskådsbildning. Biblioteken ska också vara en social och välkomnande 

mötesplats, en naturlig plats att besöka för olika kulturupplevelser. 
Verksamheten jobbar aktivt för att olika externa aktörer och föreningar ska 

se biblioteket som en självklar mötesplats. 

Biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun arbetar utifrån nationella, 
regionala och kommunala styrdokument och regelverk; 

 

Demokrati genomsyrar inte bara biblioteket, vi alla arbetar för att utveckla 

demokratin. 

I biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun jobbar vi efter:  
 

- Biblioteksverksamheten i sig är miljömedveten då många 
delar på utbudet 

- Demokrati genomsyrar bibliotekens alla 
verksamhetsområden 

- Vår vision är att Mörbylånga kommun ska bli en ledande 

bibliotekskommun 
 

Bibliotekslagen 

Regional biblioteksplan Kalmar län 
Skollagen 

UNESCO 
Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 
Visioner och kommunövergripande mål för Mörbylånga kommun 

Globala mål 
Barnkonventionen 

Samverkan: 

Biblioteksutveckling Region Kalmar län är en del av Region Kalmar. De 

stödjer och medverkar till samverkan och utveckling av 
biblioteksverksamheten i länets kommuner. De har även en stödjande och 
rådgivande funktion för bibliotekspersonalen i länet och samordnar resurser, 

arbetsmöten samt fortbildningar. Biblioteken i Mörbylånga kommun utbyter 
också erfarenheter och samverkar med biblioteken i Kronoberg- och 

Blekinge län.  
 
Verksamheten har även ett tätt samarbete med andra kommunala 

verksamheter såsom kultursamordnare, kulturskola, fritidsgårdar m.fl. 
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Folkbiblioteken: 

Enligt bibliotekslagen, 6 §, ska varje kommun ha folkbibliotek. De ska vara 
tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas behov. Enligt 7 § i 

samma lag ska folkbiblioteken särskilt främja läsning och tillgång till 
litteratur. 

I bibliotekslagen går även att läsa att det allmänna biblioteksväsendet ska 
ägna särskild uppmärksamhet åt de prioriterade grupperna: 

 Personer med funktionsnedsättning, 4 §  

 Nationella minoriteter och personer som har annat modersmål än 
svenska, 5 §  

 Barn och ungdomar, 8 §  
 
 

Folkbiblioteken i Mörbylånga kommun: 

Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, 

Färjestaden och Degerhamn.  
 
I nuläget finns Meröppet på biblioteket i Färjestaden men under 2019-2020 

kommer detta även att införa på biblioteken i Mörbylånga och Degerhamn.  
Meröppet innebär att låntagarna får möjlighet att ansluta sitt lånekort och 

därigenom få tillgång till bibliotekets lokaler utanför ordinarie öppettider.  
Denna funktion bidrar till en ökad service för kommunens medborgare samt 
ett ökat nyttjande av bibliotekets lokaler. 

 
Biblioteken arbetar även folkhälsofrämjande då verksamheten erbjuder en 
social mötesplats för att förebygga ensamhet och psykisk ohälsa. Biblioteken 

erbjuder lån av elcykel (finns på Färjestadens bibliotek). 
Motivering från Mörbylånga kommuns folkhälsopris 2018: 

 
 ”Man blir inte frisk av kultur, men man upplever ett  
 välbefinnande. Gammal som ung besöker biblioteket, läser  

 böcker, tidningar, fika och tar del av olika kulturella 
  utställningar. Det är en mötesplats för oss alla och har en hög  

 tillgänglighet med sina generösa öppettider.  
Som ett led i kommunens arbete att nå en fossilbränslefri  

 kommun 2025, erbjuder biblioteket även låne-el-cykel för att  

 uppmuntra medborgare och företag i kommunen att minska sin  
 klimatpåverkan. En fantastisk verksamhet som är värd att  

 uppmärksammas!” 
 
”Läsning för nöjes skull förbättrar det sociala kapitalet hos  

 läsarna och skapar bättre kommunikation mellan barn och  
 vuxna. Det minskar depressioner och minskar risken för  

 demens hos vuxna läsare.” 
(Wilkinson S, 2015. Litterature Review: the impact of reading for pleasure  

 and empowerment) 

 

 



Mörbylånga kommun 

Datum 

2019-11-21 

 

 

Sida 

6(9) 
 

 

Skolbiblioteken: 

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2000:800) ska eleverna i grundskolan, 
särskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ha tillgång till bibliotek. Skolbiblioteken ska vara en del 
av och integrerat i skolans pedagogiska verksamhet.  

 

Skolbiblioteken i Mörbylånga kommun: 

Skolbiblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun lyder under den 

kommunala biblioteksverksamheten och finns på Alunskolan (åk F-6), 
Färjestadens skola (åk F-4), Smaragdskolan (åk 5-6), Glömmingeskolan (åk 

F-6), Gårdby skola (åk F-6), Skansenskolan (åk F-9) och Torslunda skola (åk 
F-6). När det gäller Alunskolan är det fysiska skolbiblioteket placerat på 
Degerhamns folkbibliotek och Smaragdskolans placerat på Färjestadens 

skolbibliotek. Skolbiblioteken bemannas av utbildade bibliotekarier.  
 

Även friskolorna i kommunen har möjlighet att köpa bibliotekstimmar.  

Fem fokusområden 

Mörbylånga kommuns biblioteksplan är uppbyggd kring fem fokusområden 

som representerar bibliotekens kärnverksamhet. För varje fokusområde har 
utvecklingsmål formulerats för att ge riktning för de kommande årens arbete.  

Utifrån dessa upprättar verksamheten handlingsplaner med konkreta 
aktiviteter att jobba efter. Dessa följs upp och revideras årligen. 
 

Det fysiska biblioteket 

Biblioteket är samhällets öppna rum dit alla är välkomna.  

Besökarna ska mötas av välkomnande lokaler där de kan trivas och lätt 
kunna ta del av bibliotekens utbud. Detta åstadkommer vi genom att ha en 
bra exponering av media och en lyhörd kompetent personal som ger 

relevanta svar.  

Biblioteken i Mörbylånga ska erbjuda medborgarna i alla åldrar ett brett 

utbud av böcker och andra media. Tillsammans med kultursamordnare, 
kulturskolan, konstsamordnare mm vill biblioteken erbjuda kulturella 
program och utställningar för alla åldrar. Verksamheten erbjuder även 

lokalyta till dessa utställningar med en ambition att erbjuda alla medborgare 
en större kulturell upplevelse när de besöker biblioteken.  

Vi följer gratisprincipen – kostnadsfria lån för alla medietyper och 
kostnadsfria reservationer både på media från eget bestånd och på inlån från 
bibliotek i hela landet. 

För att ytterligare öka tillgängligheten och servicen är Färjestadens bibliotek 
sedan 2016 knutet till Mer-öppet. Under 2019 och 2020 kopplas även 

Degerhamns och Mörbylångas bibliotek till Mer-öppet. Denna service ökar  
även bibliotekets funktion som möteslokal. 
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Utvecklingsmål: 

- Fortsätta utveckla våra folkbibliotek till mötesplatser genom att 
anpassa lokalerna och (digitalisera) underlätta bokning av dessa. 

- Öka tillgängligheten till biblioteken i Södra Möckleby och 
Mörbylånga genom Mer-öppet 

- Införa en bokbuss ”mini” 

- Utveckla det fysiska rummet med hänsyn till våra prioriterade 
grupper (Barn och unga, personer med olika funktionsvariationer och 

personer med annat modersmål och nationella minoriteter) 
- Utveckla samarbetet med övriga aktörer både internt och externt 
- Upprätta en medieplan 

- Genomföra medborgarenkät 
- Veta vilka språk som pratas i kommunen för att erbjuda litteratur på 

olika modersmål 

 

Det digitala biblioteket 

Digital delaktighet är idag ett krav för en fungerande demokrati. 

I takt med att samhället blir mer digitalt ställer det högre krav på digitalt 
kunnande hos befolkningen. Detta ställer även större krav på biblioteket dit 
många vänder sig för hjälp i dessa frågor. Biblioteken idag ses som en digital 

resurs dit man kan gå för teknisk hjälp, information, låna datorer, skriva ut 
dokument osv. Verksamheten arbetar ständigt med att möta medborgarna 

behov och en del i detta är att erbjuda IT-hjälp på samtliga folkbibliotek. 
 
En annan del av det digitala biblioteket är de digitala medier biblioteket 

tillhandahåller kostnadsfritt, e-ljudböcker, e-böcker samt tjänsten 
Pressreader. Dessa tjänster kompletterar det fysiska bibliotekets utbud och 

ska existera parallellt. Dessa medier utgör också en utmaning för biblioteket 
då de i dagsläget då de utgör en stor del av verksamhetens mediebudget.  
 

Genom att låna bibliotekets digitala resurser minskar utsläpp från transporter 
samt inköp av fysiska medier. Det digitala biblioteket möjliggör en 

läsfrämjande flexibilitet som är oberoende av tid och plats. 

Utvecklingsmål: 

- Göra biblioteket mer synligt utanför bibliotekets fysiska väggar 
genom bl.a. sociala medier 

- Utveckla en användarvänlig webbplats 
- Förbättra den digitala kompetensen hos användarna och personalen 
- Komplettera det fysiska utbudet med ett större digitalt utbud 

- Delta i och marknadsföra regionala kampanjer 

 

Det läsande biblioteket 

Biblioteken har ett tydligt uppdrag att inspirera till läsning och lyfta fram 

litteratur av olika slag och i varierade medieformer. Läsförståelse, språk, läslust 

och berättande betyder mycket för kunskapssamhällets utveckling och för 
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människors välbefinnande. Att kunna läsa och förstå det man läser är en 

demokratisk fråga.  

Något som genomsyrar vår verksamhet på biblioteken är intresset för läsning 
och litteratur, detta är också något vi jobbar med dagligen för att förmedla till 

alla åldersgrupper och i synnerhet barn och unga som är en prioriterad grupp. En 

fortsatt fokusering på skolbibliotek är därför mycket betydelsefull. 

Idag arbetar vi läsfrämjande med alla bibliotekets målgrupper t.ex. ”Barnens 

första bok” för de allra minsta, sagostunder, bokkassar för förskolorna, 

”Lässurr” för förskoleklasser, ”Boken kommer” för de som har svårt att besöka 
biblioteken och öppna föreläsningar samt författarbesök. I samarbete med 

kultursamordnare och Biblioteksutvecklingen i Region Kalmar erbjuder 
biblioteken även en mängd lovaktiviteter. Arbetet med läsfrämjande aktiviteter 

är en stor och mycket viktig del av biblioteksverksamheten. 

 

Utvecklingsmål: 

- Erbjuda litteratur på olika språk 
- Erbjuda och marknadsföra anpassad media 

- Utveckla den läsfrämjande verksamheten för alla medborgare 
- Utveckla samarbetet med andra aktörer, både internt och externt 

- Alla skolelever ska under sin skoltid ha besökt kommunens 
folkbibliotek. 

 

Det uppsökande och anpassade biblioteket 

Enligt bibliotekslagen, 6 §, ska folkbiblioteken vara tillgängliga för alla och 

anpassade efter användarnas behov. Vidare uppmärksammar bibliotekslagen 
ett antal prioriterade grupper; 4 §  

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom 
att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 

tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat 

modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 
   1. de nationella minoritetsspråken, 

   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 
   3. lättläst svenska. 

Biblioteksverksamheten i Mörbylånga kommun arbetar idag aktivt med att 

synliggöra dessa prioriterade grupper samt att erbjuda anpassad litteratur 
(Äppelhyllan) och aktiviteter (sagostund med TAKK; Tecken som alternativ 

och kompletterande kommunikation) samt Språkcafé för ökad integration. 
Verksamheten har bibliotekarier med särskild kompetens och utbildning för 
dessa prioriterade områden.  

Utvecklingsmål: 

- En ökad samverkan med andra aktörer t.ex. kultur och fritid, 
omsorgsförvaltningen och LSS 

- Öka användningen och nå nya användare av anpassade medier och 

tjänster 



Mörbylånga kommun 

Datum 

2019-11-21 

 

 

Sida 

9(9) 
 

 

- Nå nya användare av bibliotekets tjänster 

- Utveckla nya sätt att marknadsföra biblioteket 
 

Det lärande biblioteket 

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen… ”verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning”.  Biblioteken ska finnas tillgängliga för alla och ge möjlighet 
att få tag i den information och kunskaper man behöver för att kunna utöva 

demokratin. Biblioteken ska främja bildning och ska verka som en 
kunskapsförmedling i samhället. Därutöver är biblioteket en mötesplats samt 
en arena för kultur- och samhällsfrågor.  

 
Som en del i det livslånga lärandet står kommunens skolbibliotek som en 

pelare. Här utgår vi från skolans läroplan för att kunna hjälpa elever nå sin 
måluppfyllelse. Skolbiblioteket, Folkbildning, det eviga lärandet  
Utifrån denna måluppfyllelse arbetar skolbibliotekarierna aktivt med att 

undervisa i informationssökning, källkritik och litteraturförmedling. 
 

Andra pelare i det livslånga lärandet är att erbjuda intressanta och lärorika 
föreläsningar tillsammans med andra aktörer. Tillsammans med 
kultursamordnaren arbetar bibliotekarierna i en programgrupp som ansvarar 

för att planera och utveckla verksamhetens evenemang. Vi strävar även efter 
att skylta tydligt och informera medborgarna om aktuella kulturella 

händelser. 
 
Biblioteken arbetar även med att utifrån ett samhällspolitiskt perspektiv 

agera vallokal och även tillhandahålla politiska protokoll när de efterfrågas.  

Utvecklingsmål: 

- Utveckla skolbiblioteksverksamheten 
- Fortsätta utveckla och erbjuda intressant programverksamhet samt 

erbjuda lokal för olika kulturevenemang och utställningar  
- Främja livslångt lärande och folkbildning 

Uppföljning 

 

Inför arbetet med kommande biblioteksplan genomförs en större 
användarundersökning för att ge medborgarna möjlighet att påverka nästa 
plan. 

 
Årlig uppföljning i samarbete med ansvarig nämnd där aktiviteter i 

handlingsplanen följs upp och revideras. Uppföljning ska även göras i 
delårsrapporten. Ansvar för detta har bibliotekschef tillsammans 
verksamhetschefen.  

 
 

 

 




