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Ordförandens delegation angående stängning av 
kommunstyrelsens möten för allmänheten  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kommunstyrelsens sammanträden 

ska vara offentliga och öppna för allmänheten. Med tanke på den 

smittspridning som pågår finns det ett behov av att kunna ha sammanträden 

utan åhörare. Därför behöver kommunstyrelsen besluta om att delegera 

rätten att fatta beslut om att stänga vissa sammanträden.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Det finns ett behov av att inför kommunstyrelsens sammanträden kunna 

besluta om att ett visst sammanträde inte ska vara öppet för allmänheten. 

Kommunstyrelsens ordförande har inför sammanträdet den 7 april beslutat 

att sammanträdet inte ska vara öppet. Beslutet har fattats med stöd av 

ordförandens möjlighet att fatta beslut i brådskande ärenden där nämndens 

beslut inte kan avvaktas. Den möjligheten går att använda första gången ett 

sådant beslut fattas. Om liknande beslut ska fattas inför kommande 

sammanträden så är det inte längre brådskande ärende i kommunallagens 

mening. Därför behöver kommunstyrelsen delegera rätten att fatta beslut 

inför kommande sammanträden när om sammanträdet inte ska vara öppet för 

allmänheten.  

Eftersom ordföranden i en nämnd normalt hanterar frågor som gäller 

sammanträden och tillämpningen av olika formella regler i samband med 

sammanträden ligger det närmast till hands att beslutsrätten delegeras till 

kommunstyrelsens ordförande.  

Om ordföranden inte kan fatta beslutet bör 1:e vice ordföranden få 

befogenhet att fatta ett sådant beslut. Vid förfall även för 1:e vice ordförande 

bör 2:e vice ordförande få fatta beslutet. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Det alternativ som finns är att kommunstyrelsen fattar ett generellt beslut om 

att under en viss period inte låta sammanträdena vara öppna för allmänheten. 

Då kommer alla berörda att veta vad som kommer att gälla under den 

angivna tiden, vilket kan vara en fördel. Å andra sidan blir flexibiliteten 

mindre genom att det inte lika enkelt kan ske någon anpassning efter det 

aktuella läget när sammanträdet ska hållas. 
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Ett alternativt förslag enligt ovan skulle kunna formuleras: 

”Kommunstyrelsens sammanträden ska inte vara öppna för allmänheten till 

och med sammanträdet den…” 

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 

1. Kommunstyrelsens ordförande ges delegation att besluta att 

sammanträde med kommunstyrelsen inte ska vara öppet för 

allmänheten.   

2. Om ordföranden är förhindrad att fatta beslut får istället 1:e vice 

ordförande fatta beslut. 

3. Om även 1:e vice ordförande är förhindrad att fatta beslut får 2:e vice 

ordförande fatta beslut.   

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsens presidium 

Kommunsekreterarna 

Registratorerna 
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Uppdrag 2019/000157, gällande mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet 

Bakgrund 

Landets kommuner och regioner är efter en lagändring skyldiga att anta mål 

och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Länsstyrelsen i Stockholm 

har tillsammans med Sametinget, ett nationellt uppföljningsansvar och 

fokuserar för närvarande just på arbetet med mål och riktlinjer. 

Kommunstyrelsen har 1 § 267 år 2019, gett förvaltningen i uppdrag att 

utarbeta mål och riktlinjer för det minoritets-politiska arbetet. Uppdraget ska 

redovisas för kommunstyrelsen i april månad år 2020.  

Nuläge 

En nationell referensgrupp arbetar för närvarande tillsammans med 

representanter för  länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget med att ta fram 

konkreta förslag till hur riktlinjerna kan utformas i både den större och 

mindre kommunen. Arbetet är praktiskt inriktat och fokuserar på verktyg och 

metoder som kommunerna kan använda sig av. Mörbylånga kommun är av 

särskilt intresse för referensgruppen eftersom vi inte tillhör något 

förvaltningsområde men ändå är bundna av lagändringarna. 

Förvaltningen har bedömt det som lämpligt att avvakta med den slutliga 

utformningen av riktlinjer för Mörbylånga kommun fram till juni månad år 

2020 då referensgruppen förväntas leverera sina förslag. 

Jonas Jansson 

Utredare/Alkoholhandläggare 

 

 

 



 



Från: Liljegren Christel <christel.liljegren@energikontorsydost.se> 

Skickat: den 14 februari 2020 15:00 

Till: Wallin Johanna; Liljegren Christel 

Ämne: Till kommunstyrelsen - Energikontor Sydost  
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Information till kommunstyrelsen  
 

 
Ett spännande 2019 är till ända, ett år då Energikontor Sydost firade 20 år. Arbetet under våra 20 år har 
alltid fokuserat på det uppdrag ni har gett oss. Vi ska öka er och andra aktörers kunskap om energi och 
vilka effekter vårt behov och användning av energi ger. Vi ska bidra till att öka medvetenheten om 
energieffektivisering och visa på verktyg som ni, likväl företag eller privatpersoner kan använda att 
minska behovet av energi och välja energi som kommer från förnybara energikällor.  Vi är glada och 
tacksamma för att ni varit med och byggt upp denna verksamhet och att alla 25 kommuner och 3 
regioner fortsatt är medlemmar.  
 
Vi är dock inte i framme än. Målet att Sverige ska vara fossilfritt 2030 och klimatneutral 2045, ska 
genomföras via beslut, aktiviteter och åtgärder som ligger i linje med Agenda 2030 och det kommer 
fortsatt att kräva kunskap och engagemang och ett stort mått av beslutsamhet. Energikontor Sydost 
fortsätter därför vårt uppdrag att hjälpa er och alla andra i regionen så vi tillsammans agerar i riktning 
mot en hållbar utveckling! 
 

Årsstämma 2020 
Den 29 maj 9:00-12:00 + lunch kommer Föreningen Energikontor Sydost att hålla årsstämma. Platsen är 
inte beslutad ännu. I enlighet med stadgarna ska kallelsen till ordinarie föreningsstämma skickas till 
samtliga medlemmar, tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 
 
Ombud till stämman - För er som inte utsett ombud till årsstämma 2020 önskar vi att ni meddelar oss ert 
valda ombud senast 17 april. Uppgifter om valt ombud skickas till: mia.fardigh@energikontorsydost.se, 
Mia kan också svara på frågor om ni redan har ett ombud för hela mandatperioden.   
 

Medlemsmöten  
Alla våra medlemmar har varje år möjligheten att bjuda in vd, för att få mer information om bolagets 
verksamhet samt diskutera behov och förväntningar. Bolagets styrelseordförande Catharina Winberg, vill 
också gärna komma ut och träffa er för att lyssna in era önskemål och tankar. Ni har även möjlighet att, i 

mailto:mia.fardigh@energikontorsydost.se


samband med medlemsmötet, få en kortare utbildning om ett specifikt område som ligger inom vårt 
uppdrag.  
 
Hur bokar vi?  Möten bokas genom att maila christel.liljegren@energikontorsydost.se, önskvärt är att 
start- och stopptiden för mötet anpassas efter kollektivtrafikanslutningar från Kalmar där så är relevant 
och möjligt.  
 
______________________________ 
 

Om oss 
Energikontor Sydost bildades 1999 av kommuner och dåvarande regionförbund för att öka resurser och kompetens 
inom energi och klimat till stöd för ett gemensamt arbete att nå ett hållbart energisystem i sydost.  
Energikontor Sydost AB ägs av en förening där kommuner och regionkommuner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs 
län är medlemmar. Genom ägardirektiv och i dialog med medlemmarna genomförs satsningar som syftar till att 
uppfylla medlemmarnas energi- och klimatmål. En ledstjärna i det arbetet är att alltid skapa medlemsnytta. 
Medlemsnyttan innefattar de insatser Energikontoret genomför som ger aktörer (både medlemmar så väl som alla 
som verkar och bor i sydost) ökad kunskap vilket leder till förändrat och förbättrat agerande i syfte att bidra till att 
lokala och regionala energi- och klimatmål uppnås.  
De områden vi arbetar inom energieffektivisering och förnybar energi i syfte att bidra till så väl hållbara 
transporter, hållbart byggande och boende och ett hållbart näringsliv och industri.  
Energikontor Sydost ingår i Energikontoren Sverige, ett svenskt nätverk av regionala energikontor samt FEDARENE, 
en europeisk motsvarighet. Energikontor Sydost har förmånen att ha representanter i båda dessas styrelser, genom 
vårt engagemang i dessa samverkansforum får vi stora nätverk för att sprida kunskap och utveckla projekt.  
 

Service och medlemsavgift 
Medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost erlägger en årlig serviceavgift till Energikontor Sydost AB. 
Energikontor Sydosts basverksamhet finansieras till viss del via denna serviceavgift, medan åtgärder och aktiviteter 
främst finansieras genom de projektstöd vi skaffar till regionen från nationella och internationella program och 
fonder.  
Serviceavgiften indexregleras och beslutas på den årliga stämman och den baseras för kommuner på antalet 
innevånare.  Se tabell nedan för serviceavgift 2020 för de olika medlemstyperna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemstyp Serviceavgift  
Kommun >12 000 18 388 kr 

Kommun 12 000  19 999 32 533 kr 

Kommun 20 000 - 49 999 67 895 kr 

Kommun 50 000 < 103 256 kr 

Region 206 513 kr 
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Vi ser fram emot att få komma till er och berätta mer.  
 

Christel Liljegren 
VD/ Managing Director 
Projektledare/ Project Manager 
 
Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden 
Västra Sjögatan 17  
392 32 Kalmar Sweden 
Tel: +46 (0)70-620 83 08 
energikontorsydost.se 

 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev Energikicken 
 
Information om hur Energikontor Sydost behandlar personuppgifter finns på energikontorsydost.se/dataskydd 
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Energikontor Sydost AB 
 
Adress  Postnr & Ort Telefon Org. nr 
Smedjegatan 37  352 46 Växjö 0470-76 55 60 556713-0116 
Hantverksgatan 15   572 55 Oskarshamn E-post/webb Bankgiro 
Valhallavägen 1  371 41 Karlskrona info@energikontorsydost.se 5256-8227 
Västra Sjögatan 17  392 31 Kalmar energikontorsydost.se  

Information till kommunstyrelsen  
Ett spännande 2019 är till ända, ett år då Energikontor Sydost firade 20 år. Arbetet under våra 20 

år har alltid fokuserat på det uppdrag ni har gett oss. Vi ska öka er och andra aktörers kunskap om 

energi och vilka effekter vårt behov och användning av energi ger. Vi ska bidra till att öka 

medvetenheten om energieffektivisering och visa på verktyg som ni, likväl företag eller 

privatpersoner kan använda att minska behovet av energi och välja energi som kommer från 

förnybara energikällor.  Vi är glada och tacksamma för att ni varit med och byggt upp denna 

verksamhet och att alla 25 kommuner och 3 regioner fortsatt är medlemmar.  

Vi är dock inte i framme än. Målet att Sverige ska vara fossilfritt 2030 och klimatneutral 2045, ska 

genomföras via beslut, aktiviteter och åtgärder som ligger i linje med Agenda 2030 och det 

kommer fortsatt att kräva kunskap och engagemang och ett stort mått av beslutsamhet. 

Energikontor Sydost fortsätter därför vårt uppdrag att hjälpa er och alla andra i regionen så vi 

tillsammans agerar i riktning mot en hållbar utveckling! 

Årsstämma 2020 

Den 29 maj 9:00-12:00 + lunch kommer Föreningen Energikontor Sydost att hålla årsstämma. 

Platsen är inte beslutad ännu. I enlighet med stadgarna ska kallelsen till ordinarie 

föreningsstämma skickas till samtliga medlemmar, tidigast fyra och senast två veckor före 

stämman. 

Ombud till stämman - För er som inte utsett ombud till årsstämma 2020 önskar vi att ni meddelar 

oss ert valda ombud senast 17 april. Uppgifter om valt ombud skickas till: 

mia.fardigh@energikontorsydost.se, Mia kan också svara på frågor om ni redan har ett ombud för 

hela mandatperioden.   

Medlemsmöten  

Alla våra medlemmar har varje år möjligheten att bjuda in vd, för att få mer information om 

bolagets verksamhet samt diskutera behov och förväntningar. Bolagets styrelseordförande 

Catharina Winberg, vill också gärna komma ut och träffa er för att lyssna in era önskemål och 

tankar. Ni har även möjlighet att, i samband med medlemsmötet, få en kortare utbildning om ett 

specifikt område som ligger inom vårt uppdrag.  

Hur bokar vi?  Möten bokas genom att maila christel.liljegren@energikontorsydost.se, önskvärt är 

att start- och stopptiden för mötet anpassas efter kollektivtrafikanslutningar från Kalmar där så är 

relevant och möjligt.  

Vi ser fram emot att få komma till er och berätta mer. Med vänlig hälsning 

Christel Liljegren 
Vd & Projektledare 
Tel: +46 (0)70-620 83 08 
Epost: christel.liljegren@energikontorsydost.se  
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Energikontor Sydost AB 
 
Adress  Postnr & Ort Telefon Org. nr 
Smedjegatan 37  352 46 Växjö 0470-76 55 60 556713-0116 
Hantverksgatan 15   572 55 Oskarshamn E-post/webb Bankgiro 
Valhallavägen 1  371 41 Karlskrona info@energikontorsydost.se 5256-8227 
Västra Sjögatan 17  392 31 Kalmar energikontorsydost.se  

Om oss 

Energikontor Sydost bildades 1999 av kommuner och dåvarande regionförbund för att öka resurser och 
kompetens inom energi och klimat till stöd för ett gemensamt arbete att nå ett hållbart energisystem i 
sydost.  

Energikontor Sydost AB ägs av en förening där kommuner och regionkommuner i Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län är medlemmar. Genom ägardirektiv och i dialog med medlemmarna genomförs satsningar 
som syftar till att uppfylla medlemmarnas energi- och klimatmål. En ledstjärna i det arbetet är att alltid 
skapa medlemsnytta. Medlemsnyttan innefattar de insatser Energikontoret genomför som ger aktörer 
(både medlemmar så väl som alla som verkar och bor i sydost) ökad kunskap vilket leder till förändrat och 
förbättrat agerande i syfte att bidra till att lokala och regionala energi- och klimatmål uppnås.  

De områden vi arbetar inom energieffektivisering och förnybar energi i syfte att bidra till så väl hållbara 
transporter, hållbart byggande och boende och ett hållbart näringsliv och industri.  

Energikontor Sydost ingår i Energikontoren Sverige, ett svenskt nätverk av regionala energikontor samt 
FEDARENE, en europeisk motsvarighet. Energikontor Sydost har förmånen att ha representanter i båda 
dessas styrelser, genom vårt engagemang i dessa samverkansforum får vi stora nätverk för att sprida 
kunskap och utveckla projekt.  

 

Service och medlemsavgift 

Medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost erlägger en årlig serviceavgift till Energikontor Sydost AB. 

Energikontor Sydosts basverksamhet finansieras till viss del via denna serviceavgift, medan åtgärder och 

aktiviteter främst finansieras genom de projektstöd vi skaffar till regionen från nationella och 

internationella program och fonder.  

Serviceavgiften indexregleras och beslutas på den årliga stämman och den baseras för kommuner på 

antalet innevånare.  Se tabell nedan för serviceavgift 2020 för de olika medlemstyperna. 

 

  Medlemstyp Serviceavgift  

Kommun >12 000 18 388 kr 

Kommun 12 000  19 999 32 533 kr 

Kommun 20 000 - 49 999 67 895 kr 

Kommun 50 000 < 103 256 kr 

Region 206 513 kr 
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Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20, Tfn: 08-452 70 00, www.skrforetag.se, 
skrforetag@skr.se, Bankgiro: 251-7381, Org nr: 556117-7535, Styrelsens säte: Stockholm 

Representation vid Inera AB Ägarråd 

Tid: Onsdag 13 maj 2020 klockan 10:00-12:00 

 

 

Nedanstående person kommer att NÄRVARA (digitalt) vid Inera AB:s  

Ägarråd såsom aktieägarens representant:   

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Namn  

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Aktieägare  

 

Alternativt  

Vi lämnar härmed FULLMAKT för annan aktieägare * att företräda vårt ägande vid 

Inera AB:s Ägarråd som ombud: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Företrädares namn 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Företrädande Aktieägare  

 

AVSÄNDARE:  

 

……………………………………………………………………….……………… 

Ort/datum Aktieägare 

 

......…………………………………………………………………………………… 

Underskrift av behörig firmatecknare 

 

……………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande  

* Önskar ni att Lena Dahl, vd SKR Företag AB ska vara ert ombud, skicka ett mejl till lena.dahl@skr.se  
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§ 3 Dnr KS 2020/000123  

Budget- och uppföljningsutskottets uppföljnings- och 
uppsiktsplan för 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska 

också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens företag 

och kommunalförbund som kommunen är medlem i. I vår organisa-tion har vi 

ett budget- och uppföljningsutskott som säkerställer att upp-följning- och 

uppsiktsplikten fullgörs. 

Beslutsunderlag 

Uppföljnings- och uppsiktsplan för år 2020, daterad den 3 januari 2020. 

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Budget- och uppföljningsutskottets uppföljnings- och uppsiktsplan för år 

2020, antas. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Budget- och uppföljningsutskottets uppföljnings- och 
uppsiktsplan för 2020 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet ska kommunstyrelsen leda och samordna 

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska 

också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunens 

företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i. I vår 

organisation har vi ett budget – och uppföljningsutskott som säkerställer att 

uppföljnings- och uppsiktsplikten fullgörs. 

Det finns ett antal formella rapporter som analyseras och bereds i utskottet 

för att sedan rapporteras till kommunstyrelsen vidare till kommunfullmäktige 

 Delårsrapporter per den 30 april och 31 augusti (gäller för nämnder, 

förbund och bolag) 

 Årsbokslut 

 Internkontroll 

 Månadsrapporter 

Budget-och uppföljningsutskottet kommer under året att träffa förbund, 

bolag, nämnds presidier samt organisationer som det finns avtal med för att 

följa verksamheten och få möjligheter till framtidsspaning som grund för att 

kunna ha en god framförhållning, se plan nedan. 

Vid genomgång av bolag och förbund kommer en analys ske av 

förbundsordningar, budget och ev avtal som ligger. Utsedd politiker för 

förbundet/bolaget kommer vara med i utskottet vid respektive genomgång. 

Vid nämndernas genomgång kommer respektive presidier och 

verksamhetsledning att vara med. 

- Hur fungerar verksamheten ur ett kvalitets- och ekonomiskt perspektiv? 

- Hur säkerställer vi att verksamheten är en del av kommunens 

organisation? 

- Vilka möjligheter, risker samt utmaningar ser ni på kort respektive lång 

sikt? 

- Hur löper ert uppdrag med effektiviseringar? (till nämnderna) 
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2020-03-17  
ÖKF (turism, IT och räddningstjänsten)  

Kommunförbundet 

Samverkan Borgholm 

2020-05-19 
MBAB/MFAB 

2020-08-25 

Samhällsbyggnadsnämnden 

KSRR 

2020-09-22 

Socialnämnden 

Sydostjouren 

Överförmyndarnämnden 

Hjälpmedelsnämnden 

2020-10-13 

Utbildningsnämnden  

KS gyf 

Kunskapsnavet 

2020-11-17 

Kultur-och tillväxtnämnden 

Samordningsförbundet 

 

  

 



 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr 2020

Kommunledning 17 531 17 531 0

Näringsliv/Hållbar utveckling 5 114 5 314 -200

Mark och Exploatering 4 059 4 059 0

Ekonomi 33 664 33 664 0

Fastighet -204 -204 0

Verksamhetsstöd 7 864 8 264 -400

HR och Lön 9 694 9 694 0

Kostverksamhet 0 0 0

Kommunikation 5 149 5 149 0

Summa 82 871 83 471 -600



 

 
 

 
 
Ekonomi 
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Ekonomisk uppföljning 2020 för kommunstyrelsen  

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 februari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter februari visar på ett underskott mot budget med 0,6 mnkr.  

Verksamheten Hållbar utveckling saknar fullständig budgetram då 

personalkostnader för verksamhetsområdet Näringsliv ökat och beräknas 

därför överskrida budget med 0,2 mnkr. 

Verksamhetsstöd prognosticeras ett underskott på 0,4 mnkr då fler 

systemkostnader och konsultkostnader därtill tillkommit senaste året. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

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 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den ekonomiska prognosen efter februari godkänns.  

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Torun Wahlby 

Controller 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr KS 2020/000002  

Ekonomisk uppföljning 2020 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar minst varannan månad en ekonomisk uppföljning och 

prognos för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 

förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk prognos efter februari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2020. 

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut 

1. Informationen om den ekonomiska prognosen efter februari godkänns. 

2. Underskotten i kommunstyrelsen, kultur- och tillväxtnämnden och 

utbildningsnämnden noteras och kommer att följas nogsamt framöver. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr 2020

Kommunstyrelsen 82 871 83 471 -600

Kultur- och Tillväxtnämnden 89 924 94 024 -4 100

- varav VA-verksamhet 2 563 6 663 -4 100

- varav Fjärrvärmeverksamhet 6 106 6 106 0

Samhällsbyggnadsnämnden 11 004 11 004 0

Socialnämnden 323 528 323 528 0

Utbildningsnämnden 391 675 394 875 -3 200

Finansförvaltning 26 713 24 713 2 000

Skatteintäkter och generella bidrag -946 891 -950 461 3 570

Finansnetto 3 001 3 001 0

Summa 18 175 15 845 -2 330

Förklaring till avvikelse i prognos: 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget främst beroende på högre 
systemkostnader inom verksamhetsstöd med 400 tkr men också högre kostnader än budgeterat inom 
hållbar utveckling. Äskningen som gjordes 2018 för en näringslivschef överenstämde inte med den 
profil och lönenivå som sedan rekryterades varmed det saknas 200 tkr i budgetramen. I prognosen har 
beaktats att KS oförutsedda förbrukas i sin helhet. 
 
Kultur- och tillväxtnämndens prognos pekar mot ett underskott på  4 100 tkr vilket i sin helhet kan 
hänföras till VA-verksamheten. Högre driftskostnader än intäkterna är huvudorsaken till avvikelsen. 
Övriga verksamheter bedöms bedrivas enligt budget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar efter februari en prognos i nivå med budget men stor osäkerhet 
finns avseede bostadsanpassningsbidraget som fått en minskad budgetram med 500 tkr jämfört med 
föregående år. 
 
Socialnämnden har inte upprättad någon prognos efter februari på grund av förseningar i 
budgetarbetet. 
 
Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget med 3 200 tkr. Det är främst högre 
personalkostnader inom grundskolan och då särskild grundsärskolan. Det finns flera elever som går i 
grundsärskolan men är inskrivna i grundskolan, då utredningarna för inskrivning i grundsärskolan inte 
är klar. Detta innebär att personalkostnaderna är för höga i förhållande till antal inskrivna elever. I 
övrigt är det främst högre skolskjutskostnader för taxi som utgör underskottet på grundskolan.  
Gymnasieundervisning prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr pga färre elever. Vuxenutbildningen 
däremot prognostiserar ett underskott med 2 mnkr för SFI i egen regi då intäkterna från 
migrationsverket inte täcker kostnaderna. 
 
Finansförvaltningen lämnar efter februari  en prognostiserat överskott på 5 570 tkr. De interna 
ränteintäkterna för kapitaltjänstkostnader bedöms bli 2 000 högre än budgeterat medan det är för 
tidigt på året att göra en bedömning av övriga kostnader. Skatteintäkterna bedöms bli 3 570 tkr högre 
än budgeterat, främst beroende på fler invånare. I prognosen bedöms  LSS-utjämningen bli i nivå med 
budget och ytterligare välfärdsmiljarder har ej beaktats. På grund av osäkerheten på aktiemarknaden 
görs heller ingen prognos avseende  reavinster och  reaförluster från KLP. 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 
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Ekonomisk uppföljning 2020 för Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar minst varannan månad en ekonomisk uppföljning och 

prognos för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 

förutsättningar.     

Beslutsunderlag 

Ekonomisk prognos efter februari 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter februari visar på ett underskott mot budget med 2,3 mnkr. 

Kommunstyrelsen, kultur- och tillväxtnämnden samt utbildningsnämnden 

prognostiserar underskott efter februari. Samhällsbyggnadsnämnden 

prognostiserar ett resultat i nivå med budget men känner oro för bostads-

anpassningsbidragen som fått minskad budgetram. Socialnämnden har inte 

upprättat någon prognos på grund av förseningar i budgetarbetet. 

Finansförvaltningens prognos pekar mot ett överskott mot budget på 

5,4 mnkr, främst beroende på fler invånare än budgeterat men också högre 

internränteintäkter på kapitaltjänstkostnader.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

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 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Informationen om den ekonomiska prognosen efter februari godkänns.    

Underskotten i kommunstyrelsen, kultur- och tillväxtnämnden och 

utbildningsnämnden noteras och kommer att följas nogsamt framöver.     

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 



Mörbylånga kommun 
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Fattat beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Arrendeavtal för del av Ventlinge 7:62, Grönhögens 
hamn   

Beskrivning av ärendet 

Kommunen upplåter genom ett arrendeavtal ett markområde på den 

kommunala fastigheten Ventlinge 7:62 i Grönhögens hamn. På markområdet 

finns idag en byggnad som arrendatorerna precis som tidigare kommer att 

använda för verksamhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2020. 

Arrendeavtal, daterat den 3 mars 2020.          

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

En av de nuvarande arrendatorerna har arrenderat detta område sedan 2010. 

Förvaltningen har arbetat fram ett nytt avtal med en ny avtalstid om tio år. 

Detta efter önskemål från arrendatorerna som vill kunna ha ett mer 

långsiktigt tänk kring sin verksamhet, för att kunna genomföra nödvändiga 

investeringar etc.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendet påverkar inte något av perspektiven enligt § 2 i kommunstyrelsens 

reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Avtalet godkänns.  

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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Fattat beslut expedieras till: 

Marianne Hedelin, Seby 127, 386 64 Degerhamn 

Ylva Magnusson, Solberga 119, 386 64 Degerhamn 

Mark-och exploatering 
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Lägenhetsarrende 
Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), nedan kallad Kommunen, och 
Marianne Hedelin , Seby 127, 386 64 Degerhamn samt 
Ylva Magnusson  Solberga 119, 386 64 Degerhamn, nedan 
kallade Arrendatorerna, träffas följande avtal. Kommunen upplåter till 
Arrendatorerna ett markområde om ca 96m2 i Grönhögens hamn på 
fastigheten Ventlinge 7:62 i Mörbylånga kommun enligt bifogad karta 
daterad 2020-03-02.  
Detta avtal ersätter tidigare avtal med diarienummer AVT 2009/51. 

1. Arrendetid 
Avtalstiden är 2020-01-01 – 2029-12-31. 

2. Arrendeavgift 
Arrendeavgiften utgör: 
ETT TUSEN ÅTTAHUNDRA KRONOR (1 800) per år. 
Arrendeavgiften för år 2020 är erlagd.  
Mervärdesskatt utgår inte på arrendeavgiften. 
Arrendeavgiften räknas årligen upp med konsumentprisindex för oktober 
månad för föregående år. Konsumentprisindex med 2019 som basår används 
vid uppräkningen. 

3. Uppsägning/Ikraftträdande/förlängning 
Uppsägning av detta avtal kan ske årligen innan årsskiftet.  
Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av Kommunstyrelsen i 
Mörbylånga kommun. 
Avtalet tecknas med möjlighet till förlängning. Arrendatorn ska skriftligen 
underrätta kommunen om förlängning av avtalet innan avtalstidens utgång. 

4. Avtalsöverlåtelse 
Arrendatorerna har rätt att överlåta detta avtal till annan part, dock efter 
kommunstyrelsen godkännande. 
 



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-03-02  

Sida 
2(2) 

 

 

5. Övrigt 
Arrendatorerna ansvarar för kostnader för nödvändiga kommunala tillstånd 
för verksamheten. 
Arrendatorerna betalar kostnaden för vatten- och avlopp samt el under 
arrendetiden.  
Arrendatorerna svarar för renhållningskostnader förknippade med deras 
verksamhet.  

6. Tvist 
Tvist om tillämpningen av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhållit 
var sitt. 
 
 
Mörbylånga den …………  ………… den ………… 
För Mörbylånga kommun   
 
 
.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk  Marianne Hedelin 
Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
.............................................. ...........................................  
Ann Willsund   Ylva Magnusson 
Kommundirektör 
 
  
Bilagor 
1 Karta 
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Köpekontrakt område 1C, del av Mörbylånga 11:54 och 
11:27  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av den kommunala fastigheten Mörbylånga 

11:27 i Norra viken i Mörbylånga till Ecodom AB. Området omfattar cirka 

24 650 m² och bolaget avser att exploatera området för bostadsändamål. 

Detta avtal ersätter tidigare av parterna ingående avtal med kommunens 

diarienr: 2015/000461-253.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 mars 2020. 

Purchase Agreement, Property 1C, daterat den 17 mars 2020. 

Köpekontrakt, område 1C, daterat den 17 mars 2020 (svensk översättning)     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploateringen är viktig för kommunen och särskilt Mörbylånga. Det är en 

viktig och naturlig utveckling av området Norra Viken. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Fler bostäder är viktigt för folkhälsan och ger trygghet. Förutsättningar för 

att få fullgod service finns i området.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet.         

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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Fattat beslut expedieras till: 

Ecodom AB 

Mark- och exploatering 
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Köpekontrakt område 2, del av Mörbylånga 11:27  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av den kommunala fastigheten Mörbylånga 

11:27 i Norra viken i Mörbylånga till Ecodom AB. Området omfattar cirka 

71 000 m² och bolaget avser att exploatera området för bostadsändamål. 

Detta avtal ersätter tidigare av parterna ingående avtal med kommunens 

diarienr: 2015/000461-253.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 mars 2020. 

Purchase Agreement, Property 2, daterat den 17 mars 2020. 

Köpekontrakt, område 2, daterat den 17 mars 2020 (svensk översättning).     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploateringen är viktig för kommunen och särskilt Mörbylånga. Det är en 

viktig och naturlig utveckling av området Norra Viken. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Fler bostäder är viktigt för folkhälsan och ger trygghet. Förutsättningar för 

att få fullgod service finns i området.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet.     

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 

Fattat beslut expedieras till: 

Ecodom AB 

Mark- och exploatering 
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Återköp - del av Björnhovda 25:2  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun har tillsammans med BoKlok Mark och Exploate-

ring AB tidigare tecknat ett köpekontrakt för del av Björnhovda 25:2. 

Företaget har för närvarande inte möjlighet att färdigställa detaljplanen och 

exploatera området. Parterna har därför kommit överens om att häva tecknat 

köpekontrakt med diarienr: 2015/000651-253 och att kommunen köper 

tillbaka området mot företagets upparbetade kostnader.      

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 29 januari 2016 

Avtal om återköp, daterat den 16 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

BoKlok har verkat på ett positivt sätt för kommunen i flertalet ärenden. 

Återköpet är en del av en större överenskommelse med BoKlok, där 

företaget tecknar köpekontrakt för ett annat redan detaljplanelagt område där 

möjligheterna att genomföra ett projekt har bättre förutsättningar.   

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendet påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Avtal om återköpet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

Bengt Johansson 

Mark-och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 
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Fattat beslut expedieras till: 

BoKlok Mark och Exploatering AB, Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö. 

Mark- och exploatering. 

 

























Mörbylånga kommun 
Webbplats 
www.morbylanga.se 

E-post
kommun@morbylanga.se 

Organisationsnr 
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Postadress 
386 80 Mörbylånga 

Besöksadress 
Trollhättevägen 4 

Telefon 
0485-470 00 vx 

Bankgiro 
991-1876

Samhällsbyggnad 
Eve-Linn Nilsson, 0485-470 58 

AVTAL 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-16 

Dnr
2020/000164 

Mellan Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad Kommunen och BoKlok Mark och Exploatering 
AB (556979-7516), Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö, nedan kallad Företaget 
har följande avtal träffats, avseende del av fastigheten Björnhovda 25:2 i 
Mörbylånga kommun, se bilaga 1. 

Kommunen och Företaget har tidigare tecknat Köpekontrakt med 
kommunens diarienummer 2015/651 avseende markköp.  

Företaget har inte för närvarande möjlighet att färdigställa detaljplanen och 
exploatera området i närtid.  

Därför är parterna är överens om att Kommunen skall ersätta Företaget för 
upparbetade kostnader. 

Detta skall ske på följande villkor: 

1. Ersättning
Kommunen erlägger till Företaget enligt detta avtal en ersättning för
upparbetade externa kostnader för utfört detaljplanearbete och genomförda
utredningar:
TVÅHUNDRAFEMTIO TUSEN NIOHUNDRA KRONOR EXKLUSIVE 
MOMS (250 900 SEK) 

Beloppet grundar sig på utfört arbete enligt sammanställning av 
verifikationer, enligt bilaga 2. Betalning skall ske när detta avtal vunnit laga 
kraft samt att material enl. pkt. 2 nedan levererats. 

2. Handlingar, utfört arbete
Företaget skall till Kommunen leverera de underlag, beräkningar etc och
handlingar (konsultens uppdragsresultat) som upprättats av konsulter under
tidigare detaljplanearbete och att överlåta äganderätten för dessa till
Kommunen.



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-03-16 

Sida 
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3. Kommunstyrelsens godkännande
Detta avtal gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
Om kommunstyrelsen inte lämnar sitt godkännande är inte någon av parterna
berättigad till något skadestånd eller ersättning för nedlagda kostnader.

4. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.

_____________________________________________________________ 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

Mörbylånga den -               den  
För Mörbylånga kommun För BoKlok Mark och Exploatering AB 

.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk Malin Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

.............................................. ............................................. 
Ann Willsund Lars Chrintz-Gath 
Kommunchef 

Bilagor 

1. Karta över aktuell del av Björnhovda 25:2, daterad 2020-03-16
2. Nedlagda kostnader, sammanställning, daterad 2020-02-06.







 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Mark och exploatering 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-25 
Dnr 

KS 2020/000165 

  

 

Hävning - Köpekontrakt del av Björnhovda 25:432  

Beskrivning av ärendet 

BoKlok bedömer att planerat projekt inte kan påbörjas inom en rimlig 

tidshorisont och har därför begärt hävning av tidigare tecknat köpekontrakt 

med diarienr: 2017/001021-253.     

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 6 september 2017. 

Avtal om hävning av köpekontrakt, daterat den 17 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 mars 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Hävningen är en del av en större överenskommelse med BoKlok där 

företaget tillsammans med kommunen avser att teckna ett nytt avtal för ett 

annat område inom Hållbar plats som passar företaget bättre.   

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendet påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Avtal om hävningen godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet.     

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 

Fattat beslut expedieras till: 

BoKlok Mark och Exploatering AB, Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö 

Mark-och exploatering 

 



Från: Stridsjö, Jammy
Till: Eve-Linn Nilsson
Ärende: Angående avtal del av Björnhovda 25:2 i Mörbylånga, 2017/001021-253
Datum: den 17 mars 2020 10:08:27
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Hej!
Enligt dialog med kommunen vill vi härmed häva kontraktet enligt punkt 11 i
köpekontraktet 2017/001021-253. Vårt förslag med 16 radhus bedöms inte kunna starta
inom en rimlig tidshorisont då efterfrågan på denna produkt bedöms som mättad för
tillfället. Vi är dock även fortsättningsvis intresserade av att bygga lägenheter i
kommunen.

Med förhoppningar om fortsatt gott samarbete,

Med vänlig hälsning,

Jammy Stridsjö
Affärsutvecklare

BoKlok Housing AB
Blåportshöjden 10, 371 56 Karlskrona
Besök: Blåportshöjden 10
Tel: 010-449 80 18
SMS: 073-209 11 28

jammy.stridsjo@boklok.se
www.boklok.se

This message, including any attachments hereto, may contain privileged or
confidential information and is sent solely for the attention and use of the
intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither
use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should
immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email.
Thank you.

Bilaga 1

mailto:jammy.stridsjo@boklok.se
mailto:Eve-Linn.Nilsson@morbylanga.se
mailto:jammy.stridsjo@boklok.se
http://www.boklok.se/
https://www.facebook.com/BoKlokSverige
https://www.instagram.com/boklok/
https://www.youtube.com/user/boklokab
https://twitter.com/BoKlokSverige
https://www.linkedin.com/company/boklok-housing-ab










Mörbylånga kommun 
Webbplats 
www.morbylanga.se 

E-post
kommun@morbylanga.se 

Organisationsnr 
212000-0704 

Postadress 
386 80 Mörbylånga 

Besöksadress 
Trollhättevägen 4 

Telefon 
0485-470 00 vx 

Bankgiro 
991-1876

Samhällsbyggnad 
Eve-Linn Nilsson, 0485-470 58 

AVTAL 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-17 

Dnr 
2020/000165 

Avtal om hävning av Köpekontrakt 
Boklok har via skrivelse, den 17 mars 2020 meddelat att de vill häva 
köpekontraktet avseende del av kommunens fastighet Björnhovda 25:432, 
Hållbar plats, i Färjestaden, Mörbylånga kommun. Detta på grund av att 
företaget bedömer att projektet inte kan påbörjas inom en rimlig tidshorisont. 

Härmed hävs köpekontraktet enligt punkt 11 i köpekontrakt med dnr 
2017/1021. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

Mörbylånga den -               den  
För Mörbylånga kommun För BoKlok Mark och Exploatering AB 

.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk Malin Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

.............................................. ............................................. 
Ann Willsund Lars Chrintz-Gath 
Kommunchef 

Bilagor 
1 Skrivelse, daterat den 17 mars 2020 





















 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Mark och exploatering 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-16 
Dnr 

KS 2020/000127 

  

 

Köpekontrakt del av Björnhovda 25:2, Hållbar plats  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2, HållBar Plats till 

BoKlok Mark och exploatering AB. Ytan som upplåts uppgår till cirka 

7 300 m² och Boklok avser att uppföra 34 bostadsrättslägenheter.      

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 6 mars 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 16 mars 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploateringen verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling och 

särskilt Färjestaden.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Bostadsbyggande påverkar folkhälsan och tryggheten positivt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

köpekontraktet.     

Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 

Fattat beslut expedieras till: 

BoKlok Mark och Exploatering, Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö 

Mark- och exploatering 

 



Mörbylånga kommun 
Webbplats 
www.morbylanga.se 

E-post
kommun@morbylanga.se 

Organisationsnr 
212000-0704 

Postadress 
386 80 Mörbylånga 

Besöksadress 
Trollhättevägen 4 

Telefon 
0485-470 00 vx  

Bankgiro 
991-1876

Kommunstyrelsen 

KÖPEKONTRAKT 
Sida 
1(3) 

Datum  
2020-03-16 

Referens 
KS 2020/000127 

Mörbylånga kommun (212000-0704), Trollhättevägen 4, 386 80 
Mörbylånga, nedan kallad kommunen, säljer härmed till BoKlok Mark 
och Exploatering AB (556979-7516), Skrivaregatan 1, 215 32 Malmö, 
nedan kallad köparen, del av fastigheten Björnhovda 25:2 i Mörbylånga 
kommun, nedan kallad fastigheten, ca 7 300 kvadratmeter kvartersmark, 
rödmarkerad enligt bilaga 1. 
Köparen avser uppföra ca 34st lägenheter i bostadsrättsform, enligt 
förslag redovisade i bilaga 2, enligt Detaljplan för del av Björnhovda 
25:2, hållBARplats Järnvägsgatan. 
Överlåtelsen sker på följande villkor: 

1. Köpeskilling
Köpeskillingen för fastigheten är:
TRE MILJONER ETT HUNDRA TUSEN KRONOR 
(3.100.000 SEK). 

2. Betalning
Köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen. Denna dag övergår också
äganderätten till fastigheten till köparen. När köparen slutbetalt
köpeskillingen överlämnar kommunen kvitterat köpebrev samt övriga
handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart.
Kommunen får säga upp detta avtal, helt eller delvis, om betalning inte 
sker enligt denna klausul. En sådan uppsägning berättigar inte köparen till 
något skadestånd. 

3. Tillträde
Köparen äger tillträde till fastigheten efter kommunstyrelsens beslut vunnit laga
kraft, när köpeskilling erlagts och fastighetsbildningen vunnit laga kraft eller
efter överenskommelse. Tillträde ska ske senast arton (18) månader efter att detta
köpekontrakt vunnit laga kraft, eller enligt överenskommelse mellan parterna.

4. Förrättningskostnader
Kommunen ansvarar nödvändig fastighetsbildning. Samtliga övriga
kostnader för förvärvet såsom lagfart, stämpelskatt etc. samt eventuellt
andra kostnader betalas av köparen.



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-03-16 

Sida 
2(3) 

5. Fastighetens tillstånd
Kommunen garanterar att fastigheten

inte är belastade med några inteckningar, servitut, arrenden eller andra 
nyttjanderätter. 
är fri från miljöfarligt avfall, d v s att fastigheten är lämplig för känslig 
markanvändning. 

Köparen har givits möjlighet att inspektera fastigheten och är därmed väl 
informerad om dess individuella status. Köparen avstår härmed från alla 
eventuella skadeståndsanspråk mot kommunen gällande fastighetens 
fysiska tillstånd utöver förutom ovanstående garantier. 

6. Dagvatten
För ny bebyggelse i Färjestaden ska potentiellt förorenat dagvatten,
exempelvis från trafikytor, renas innan det släpps ut i Kalmarsund. En
sådan rening och en utjämning av stora dagvattenflöden kan krävas på
kvartersmark innan dagvattnet släpps ut i den kommunala
dagvattenanläggningen.

7. Påbörjande av byggnation
Köparen ska påbörja byggnation på fastigheten i enlighet med fastställd
detaljplan inom tolv (12) månader efter att tillträde till fastigheten skett,
eller enligt överenskommelse mellan parterna.
Om köparen inte fullgör detta åtagande äger kommunen rätt att säga upp 
avtalet, helt eller delvis. En sådan uppsägning berättigar inte köparen till 
något skadestånd. 

8. Avtalstid
Detta avtal gäller 24 månader efter att avtalet vunnit laga kraft, med 
möjlighet till förlängning. Köparen ska skriftligen underrätta kommunen om 
förlängning av avtalet och en sådan förlängning ska godkännas av 
kommunstyrelsen. Om ingen förlängning görs avträder sig köparen 
ensamrätten att förvärva fastigheten. 

9. Överlåtelse
Köparen äger rätt att överlåta detta avtal till annan part, som då övertar 
köparens samtliga rättigheter och skyldigheter. Sådan överlåtelse ska 
meddelas kommunen skriftligt och ska godkännas av Kommunstyrelsen. 

10. Skatter och avgifter
Skatter och andra avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive 
mottages av kommunen för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av 
köparen.



Mörbylånga kommun 
Datum 
2020-03-16 

Sida 
3(3) 

11. Hävning
Köparen kan innan tillträde häva detta avtal om köparen inte erhåller
nödvändiga bygglov och marklov eller om köparen bedömer att det inte
finns förutsättningar för att starta projektet.
Om någon av parterna säger upp detta avtal enligt ovan punkt 2, 7, 11 
eller 13 berättigar inte någon av parterna något skadestånd. 

12. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol.

13. Godkännande av kommunstyrelsen
Detta avtal gäller under förutsättning av godkännande av
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun och enligt Skanska/BoKlok
Mark och Exploaterings ABs interna beslutsordning.

_____________________________________________________________ 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

Mörbylånga den             den 
För Mörbylånga kommun För BoKlok Mark och Exploatering AB 

.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk Lars Chrintz-Gath 
Kommunstyrelsens ordförande Firmatecknare 

.............................................. ............................................. 
Ann Willsund  Malin Olsson 
Kommundirektör Firmatecknare 

Bilagor 

1 Plankarta över aktuell del av Björnhovda 25:2, daterad 2020-03-16 
2  Förslag till byggnation, daterad 2020-03-16. 














