












































Verksamhet
Budget 

2020
Äskningar Budget 2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Kommunstyrelsen 85 454 390 85 844 86 569 87 644

Politisk verksamhet 13 646 -100 13 546 13 846 13 546

Kommunledningsstab 7 998 -3 500 4 498 4 498 4 498

Verksamhetsområde Hållbar utveckling 5 114 1 010 6 124 6 324 6 524

Verksamhetsområde Ekonomi 35 989 2 030 38 019 39 194 40 369

Verksamhetsområde HR och lön 9 694 0 9 694 9 694 9 694

Verksamhetsområde Verksamhetsstöd 7 864 0 7 864 7 864 7 864

Verksamhetsområde Kommunikation 5 149 950 6 099 5 149 5 149

Kultur och tillväxtnämnden 89 956 -1 940 88 016 86 516 85 953

Kultur och tillväxtnämnden 675 0 675 675 675

Verksamhetsområde Kultur och Fritid 38 035 -190 37 845 37 845 37 845

Kultur och kulturskolan 6 235 0 6 235 6 235 6 235

Kultur och fritid, central adm 1 965 0 1 965 1 965 1 965

Fritid och Fritidsgårdar 15 017 0 15 017 15 017 15 017

Biblioteksverksamhet 9 695 -290 9 405 9 405 9 405

Arbetsmarknadsverksamhet och integration vuxen 5 123 100 5 223 5 223 5 223

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad (del av) 42 577 -750 41 827 41 327 41 327

Central administration, avfallshantering 2 213 -450 1 763 1 763 1 763

Gatu- och serviceverksamhet 24 265 200 24 465 24 465 24 465

Mark- och exploateringsverksamhet & kollektivtrafik 16 099 -500 15 599 15 099 15 099

Verksamhetsområdet taxefinansiering 8 669 -1 000 7 669 6 669 6 106

Vatten och Avlopp 2 563 -1 000 1 563 563 0

Fjärrvärmeverksamhet 6 106 0 6 106 6 106 6 106

Samhällsbyggnadsnämnden 11 005 570 11 575 11 575 11 575

Samhällsbyggnadsnämnden 675 0 675 675 675

Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad (del av) 10 330 570 10 900 10 900 10 900

Miljö och hälsoskydd 5 164 70 5 234 5 234 5 234

Plan- och bygglovsverksamhet 2 656 500 3 156 3 156 3 156

Bostadsanpassningar 2 510 0 2 510 2 510 2 510



Socialnämnden 324 965 1 397 326 362 327 998 354 218

Socialnämnden 675 0 675 675 675

Social omsorg central adm 18 102 0 18 102 18 102 18 102

Hemtjänst 53 172 1 460 54 632 56 918 59 138

Särskilt boende/korttid 96 928 0 96 928 96 428 120 428

Dagverksamhet 4 921 4 921 4 921 4 921

Omsorg om funktionsvariation 88 347 -150 88 197 88 197 88 197

Hälso och sjukvård 33 276 0 33 276 33 276 33 276

Myndighetsavdelningen 29 608 87 29 695 29 545 29 545

Integration barn- och ungdom -64 0 -64 -64 -64

Utbildningsnämnden 393 320 10 423 403 743 410 063 411 267

Utbildningsnämnd 675 0 675 675 675

Central administration 4 115 0 4 115 4 115 4 115

Förskola och pedagogisk omsorg 106 068 1 404 107 472 108 347 107 582

Föreskoleklass, grundskola, fritidshem 213 489 7 653 221 143 225 479 225 622

Gymnasieutbildning och vuxenutbildning 68 973 1 366 70 339 71 447 73 273

Finansiering -922 875 -10 338 -933 213 -938 761 -946 244

Kalkylerade kapitalkostnader -12 683 2 000 -10 683 -6 683 -4 683

Finansförvaltning 32 013 19 515 51 528 70 828 90 728

Skatteintäkter -715 538 -7 392 -722 930 -759 279 -787 613

Generella statsbidrag -233 353 -24 861 -258 214 -251 613 -253 562

Finansnetto 3 001 400 3 401 4 301 5 201

Resursfördelning 3 685 0 3 685 3 685 3 685

Kommunens resultat 18 175 -502 17 673 16 040 -4 413

Budget 2020 Äskningar Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Verksamheternas nettokostnader 925 716 32 355 960 070 990 551 1 040 387



Skatteintäkter -715 538 -7 392 -722 930 -759 279 -787 613

Generella statsbidrag -231 353 -24 861 -258 214 -251 613 -253 562

Finansiella poster 3 001 400 3 401 4 301 5 201

Kommunens resultat 18 174 -502 17 673 16 040 -4 413

1,9% 1,8% 1,6% -0,4%

19 623 Resultat för 2%

1 950 pengar saknas för 2%



Förslag till budget uifrån äskningar Förslag till budget utifrån uppräkning 1%

Verksamhet
Budget 

2020
Äskningar

Budget 

2021

Budget 

2020

Uppräkning 

1%
Budget 2021 Skillnad

Kommunstyrelsen 85 454 390 85 844 85 454 621 86 075 231

Kultur- och tillväxtnämnden 89 956 -1 940 88 016 89 956 -1 381 88 575 559

Samhällsbyggnadsnämnden 11 005 570 11 575 11 005 467 11 472 -103

Socialnämnden 324 965 1 397 326 362 324 965 2 394 327 359 997

Utbildningsnämnden 393 320 10 423 403 743 393 320 10 152 403 472 -271

Finansförvaltningen -922 875 -10 338 -933 213 -922 875 -10 338 -933 213 0

Resultat 18 175 -502 17 673 18 175 -1 915 16 260 -1 413

Kostnader som ingår i underlaget för uppräkning:

- externa kostnader

- hyreskostnader, både interna och externa

- interna IT-kostnader

- interna fordonskostnader

- interna livsmedelskostnader

Kostnader som inte ingår i uppräkningen utan kompenseras utanför modellen:

- löneuppräkningar

- resursfördelning

- kapitaltjänstkostnader

- medlemsbidrag Ölands kommunalförbund

- förvaltningsavtalet med MBAB

- gymnasieförbundet

- kollektivtrafiken



Kommunstyrelsen Äskning 2021 enligt 

verksamheten

Äskning 2021 

förvaltningens 

förslag

1% uppräkning 2021 

förvaltningens 

förslag

Motivering/Konsekvens om ej erhåller äskning

Budgetram 2020 85 454 85 454 85 454

Kostnadsuppräkning 1% 581 1% uppräkning utifrån externa kostnader 2019

Höjt medlemsbidrag ÖKF 1 200 1 200 1 200 Lönerevision 3% samt täckning av underskott

Förvaltningsavtal MBAB 675 675 675 Motsvarar lönerevision, ej uppräknade driftskostnader

Uppdatering extern web 800 800 800

Stort behov för tillgängligheten, satsning för att minska 

konsultkostnader på nuvarande webb. Ej nödvändig men vi vill 

satsa på detta.

Administrativ chef 250

Budgetramen räcker inte till lön sedan HR och verksamhetsstöd 

delades pga för låg ram hos HR.

Digitaliseringstjänst 150 150 150 Rekryteringen medförde högre löneläge än äskat 2020

Näringslivschef 360 360 360 Rekryteringen medförde högre löneläge än äskat 2020

Hållbarhetsstrateg 100 100 100 Rekryteringen medförde högre löneläge än äskat 2020

Systemkostnader centrala system 1 380

Budgetramen räcker inte till för centrala system inom ekonomi, 

kansli, HR och lön. En modell för interndebitering per användare 

får arbetas fram

Transportkostnader centralförrådet 250

Inköp som sker via centralförrådet belastar ekonomiavd budget. 

Översyn av hantering för inköp ska ske för att slippa 

transportkostnad

Budgetflytt Ladan till fastighet 155 155 155 Från utbildningsnämnden

Ökade inköp av ekologiska varor med 2% 

per år 1 000

Mål i kostpolicyn om andelen ekologiska varor ska vara uppnått 

senast 2020. Budget saknas för detta idag. Posten behöver ökas 

med 1000 de kommande tre åren. Mindre summa skulle bidra till 

att komma en bit på väg. Bedömning att utrymme inte finns just 

nu utan vi får fortsätta på nuvarande nivå andel ekologisk mat.

Justering av kostens priser per portion 635

Vi har låga priser per portion i förhållande till liknande 

kommuner. Bedömning att detta inte är prioriterat just nu.

Fordon, tvåpelarlyft 50 För förbättrad arbetsställning, får arbetas in i nuvarande ram

Mörbylånga 200 år -100 -100 -100 Evenemangspengar, tillskott 2020 som ej ska vara med 2021

Landsbygdsutveckling 2021 350 200

Medfinansiering av olika projekt, hamnutveckling, 

Vingåkermodellen samt lokal ekonomiska analyser. Inte 

utrymme att göra allt, hoppas på externa medel från Lst

Bygdepeng 200 200 200

Enligt majoritetens budgetriktlinjer, bygger på budgeten med 200 

tkr per år kommande år.

Agenda 2030 60

Utbildningspengar och metodmaterial. Får arbetas in i ordinarie 

ram

Näringslivsprojekt 260 150

Medfinansiering, näringslivsråd, utbildning, frukostar mm. Delar 

av budgetram finns redan.

Klimat och miljö, utbildning 50 Utbildning för ny strateg, får arbets in i ordinarie budgetram

Revision Lisa återkommer

Konsultpengar för att genomföra strategier -500 -500 -500

1000 tkr tillfördes 2020 för ny styrmodell, mindre bedöms 

behövas 2021

Effektivisering adm och ny styrmodell -3 000 -3 000 -3 000

Kvarvarande ospecificerad effektivisering, 

administrationsutredning kan bidra men annat behöver hittas 

också. Kan politiken bidra?

Ny budgetram 2020 89 779 85 844 86 075



Kultur och Tillväxtnämnden Äskning 2021 enligt 

verksamheten

Äskning 2021 

förvaltningens 

förslag

1% uppräkning 2021 

förvaltningens 

förslag

Motivering/Konsekvens om ej erhåller äskning

Budgetram 2020 89 956 89 956 89 956

Kostnadsuppräkning 1% 559

1% uppräkning utifrån externa kostnader 2019 

exkl VA

Lägre hyra biblioteket i Färjestaden -290 -290 -290 Omförhandling har skett

Material till aktiviteter KoF 250

Saknas ram för att genomföra aktiviteter, 

fritidsgårdar 150 tkr och kulturskola 100 tkr. Färre 

aktiviteter får genomföras.

Innergården AME, fordon 100 100

Driftskostnader för ett extra fordon för att klara 

verksamheten

Sambyggn. administration -300 -300

Lönekostnad omfördeln till Gator och vägar 100 tkr 

samt minskning med 200 tkr.

Gator och vägar 235 100

Lönekostnad omfördeln från Sambygg. adm 100 

tkr, utökning 0,75 tjänst i 5 månader (135 tkr).

Rosy 50 50

System för underhållsinventering, årskostnad 

räknas upp vid inventering

Nya grönytor/gator 50 50

Snäckstrand/Hållbarplats m m, 2 km ny väg 

Runsbäck, GC Algutsrum, GC Trollhättevägen

Dagvattenstrategi -150 -150 -150

Fick medfinansiering 2019 700, återlämnar 550 

2020 och resterande 2021

Kollektivtrafik -500 -500 -500

Minskning av turer i och med öppnandet av nya 

högstadiet i Fstdn

VA - Anpassning av budgetram till ny taxa -1 000 -1 000 -1 000

Justering av VA-verksamhetens budgetram till noll 

över tre år

Ny budgetram 2020 88 401 88 016 88 575



Samhällsbyggnadsnämnden Äskning 2021 enligt 

verksamheten

Äskning 2021 

förvaltningens 

förslag

1% uppräkning 2021 

förvaltningens 

förslag

Motivering/Konsekvens om ej erhåller äskning

Budgetram 2020 11 005 11 005 11 005

Kostnadsuppräkning 1% 57 1% uppräkning utifrån externa kostnader 2019

LONA/LOVA projekt 2018-2020 -90 -90 -90

Projektet startade senare än plan men bedöms 

klart i okt 2021

Ansvarsutredningar förorenad mark 100 100

2 st markområden, påbörjas 2020 pga begränsad 

tillsyn, annars 100 tkr/st

Mifo 1 utredningar 60 60

Identifiera potentiellt förorenade områden, 11 

objekt kvarstår som fördelas över tre år

Hälsoskyddstillsyn enligt miljöbalken 90

Förstärkning för att utföra hälsoskyddstillsyn 

erhölls 2020, därav inget tillskott 2020. Nuvarande 

resurser räcker inte enl SBN

Planarkitekter 2 st 500 500 500 Utökning för att uppnå fullmäktigemål - satsning!

Ny budgetram 2020 11 665 11 575 11 472



Socialnämnden Äskning 2021 enligt 

verksamheten

Äskning 2021 

förvaltningens 

förslag

1% uppräkning 2021 

förvaltningens 

förslag

Motivering/Konsekvens om ej erhåller äskning

Budgetram 2020 324 965 324 965 324 965

Kostnadsuppräkning 1% 997 1% uppräkning utifrån externa kostnader 2019

Resursfördelning SÄBO och korttid, 0 0

Enligt resursfördelningssystem samma antalet 

platser

Resursfördelning hemtjänst 1 460 1 460 1 460

Enligt resursfördelningssystem uppräkning antal 

timmar

Utvecklingsledare IFO 550

För att säkerställa rättsäkerhet och kvalité. Går att 

lösa med omfördelning av arbetsuppgifter

Utökning enhetschef hemtjänst 700

Flera hemtjänstchefer har mellan 35-37 anställda 

och vill minska antalet medarbetare per chef. Inte 

prioriterat just nu. Översyn adm för att säkerställa 

att cheferna gör rätt saker.

Lägerverksamhet LSS -150 -150 -150

Lägerverksamhet i egen regi leder till mindre 

kostnader i ett längre perspektiv. Fick 150 tkr 2020 

som lämnas åter.

Insatser missbruk 750

För att kunna göra mer förebyggande insatser 

inom missbruk. Inte prioriterat just nu.

Digitaliseringsstrateg hela SO 550

För implementering och utbildning av personal. 

Central resurs på kommunikation finns som kan 

bidra med detta.

Projekt heltidsresan

Fick 1000 tkr 2020 som förväntas lämnas åter 

2022

Överföring hyra Väven från utbildning 87 87 87 Ramjustering med utbildning, byte av lokaler.

Ny budgetram 2020 328 912 326 362 327 359



Utbildningsnämnden Äskning 2021 enligt 

verksamheten

Äskning 2021 

förvaltningens 

förslag

1% uppräkning 2021 

förvaltningens 

förslag

Motivering/Konsekvens om ej erhåller äskning

Budgetram 2020 393 320 393 320 393 320

Kostnadsuppräkning 1% 1 355 1% uppräkning utifrån externa kostnader 2019

Resursfördelning 1 570 1 570 1 570 Utifrån antalet barn

Gymnasieskola 1 366 1 366 1 366 Utifrån antalet ungdomar och ökad äskning Gyf

Lönerevision fristående huvudmän 1 503

Utbetalningen till fristående ingår inte när 

kommunen kompenserar för övriga löneökningar 

men pengen till fristående ökar. Får räknas in i 

kommunens övergripande lönepott

Hyra villorna Vitsippan -172 -172 -172

Ny förskola, Bärnstenen, Hållbar plats 1 250 1 250 1 250

Del av ökad hyra till fristående 341

När vi får högre hyra iom Bärnstenen ska också 

fristående få del i detta. Projekt omräkning av 

internhyror ska medföra att detta inte behövs

Nytt Högstadium i Fstdn 4 775 4 775 4 775 Årshyra samt drift 9550, halvårseffekt 2021

Del av ökad hyra till fristående 7 029

När vi får högre hyra iom nytt högstadie ska också 

fristående få del i detta. Projekt omräkning av 

internhyror ska medföra att detta inte behövs

50% biträdande rektor Färjestaden 190

Halvårseffekt 2021 då ingen elevökning, nytt 

högstadium. Inte utrymme för detta

Ny sporthall Färjestaden 250 250 250 Internhyra

Ökade kostnader skolskjuts 1 000 1 000

Ökad kostnad för taxiresor för elever med delad 

vårdnad

Minskade kostnader skolkort högstadium -150 -150 När inte så många behöver åka till Mörbylånga

Lågstadiesatsningen 3 334

Riktat statsbidrag som avslutas vt 20. Har 

inneburit extra lärare på lågstadiet. Bedömning att 

vi inte har råd med detta längre när statsbidraget 

upphör. Har arbetats in i likvärdig skola.

Ob-omsorgen, statsbidrag som tas bort 

samt fler barn 505 250

255 tkr avser statsbidrag som avslutas, 250 tkr 

underskott pga fler barn i vht. Kompenseras 

endast för fler barn.

Fritidshem grundsärskola 526 526

Merkostnad jämfört med grundskolefritids. 

Prioriterat

Höjning av tilläggsbelopp 1 000

Ökad andel elever i behov av extraordinärt stöd. 

Inte utrymme för detta just nu.

När förskola Hållbar plats är i drift kan villorna för 

Vitsippan sägas upp.



Öppen förskola Mörbylånga 130

20% personal om ska öppna Öppna förskolan i 

Mörbylånga enl medborgarförslag. Om ska öppna 

får öppettiderna i Fstdn minskas istället.

Hyra väven till socialnämnden -87 -87 -87 Byte av lokal med socialnämnden

Hyra Ladan till fastighet (KS) -155 -155 -155 Återlämnar lokal till fastighetsverksamheten

Undervisande personal 5 181

Kostnader för undervisning ligger under 

jämförbara kommuner, äskar 3 tkr/elev för att 

närma oss, hade behövt 5 tkr/elev för att ligga på 

samma nivå. Utrymme finns inte för detta i 

dagsläget.

SFI Tillskott i budget 2020 med 2 000 tkr, får ligga kvar

Ny budgetram 2020 422 706 403 743 403 472



Finansförvaltningen Äskning 2021 enligt 

verksamheten

Äskning 2021 

förvaltningens 

förslag

Motivering/Konsekvens om ej erhåller äskning

Budgetram 2020 -922 875 -922 875

Återställning potten kapitaltjänstkostnader 2 000 2 000

Återställning av potten för ökade 

kapitaltjänstkostnader i och med höga investeringar

Lönerevisions pott 3% 18 200 18 200 För justering till 2,7% minskas potten med 1,4 mnkr

Förändring skatteintäkter/fastighetsavgifter -7 392 -7 392 Utifrån SKLs prognos i maj med 15346 invånare

Förändring generella bidrag -24 861 -24 861 Utifrån SKLs prognos i maj med 15346 invånare

Ökning räntekostnader 400 400 Ränta räknad på 1% på ing lån 940 mnkr

Återställning potten resursfördelning 1 315 1 315

Ny budgetram 2020 -933 213 -933 213











 

 
 

 

Verksamhetsstöd - Kommunkansli 
Anneli Sjöö, 0485-470 96 
anneli.sjoo@morbylanga.se 

PROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-19 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

Information om budget 2021 med flerårsplan 

Plats Sammanträdesrummet Kassan, kommunhuset Mörbylånga alternativt 
via Teamslänk. 

Datum Tisdagen den 19 maj 2020, kl. 14.00-14.45 

Deltagare Ann Willsund, kommundirektör 
Åsa Bejvall, ekonomichef 
Sara Malmgren, controller, Teams 
Anneli Sjöö, sekreterare 

Anders Hedlund, Vision, Teams 
Anna Leion, Sv Arbetsterapeuter, 
Teams 
Mattias Petersson, Lärarförbundet, 
Teams 
Rozita Nilsson, Kommunal 

§ 1 Information om budget 2021  

Kommundirektören hälsar alla välkomna till information om budget 2021 

med flerårsplan. 

Det kommer inte att tas beslut om budget i vare sig kommunstyrelsen eller 

kommunfullmäktige före sommaren. 

§ 2 Majoritetens budgetriktlinjer 

Ekonomichefen informerar om majoritetspartiernas riktlinjer, bifogas 

protokollet. 

§ 3 Fullmäktiges prioriterade utvecklingsmål 

Utifrån den nya styrmodellen ligger ett förslag på kommunfullmäktiges 

prioriterade utvecklingsmål vilka då blir, Tillväxtskapande och hållbar 

samhällsplanering, Ett starkt lokalt och differentierat näringsliv samt 

Gynnsamma uppväxtvillkor, förslaget bifogas protokollet. 

Fullmäktige riktar in sig på arbete med samhällsutvecklande och 

demokratiska frågor. Respektive nämnd har mer ansvar över sina egna frågor 

och utvecklingsområden.  

§ 4 Driftsbudget 2021 

Utifrån majoritetens budgetriktlinjer beräknas budgetförutsättningarna på: 

 Lönerevisionspott på 3 % 

 Oförändrad skattesats 

Övriga förutsättningar i budgetförslaget bygger på:  

 Invånarantal 15 346 vilket är ökning med 122 personer 

 1 % ränta 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-05-19 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Upplåning 60 miljoner kronor per år 

 Resursfördelningsmodell 

Satsningar:  

 800 000 kronor ny extern webb utifrån tillgänglighetsdirektivet 

 500 000 kronor två nya planarkitekter 

 200 000 kronor bygdepeng  

Tidigare har alla verksamheter äskat medel utifrån sina behov. I år har 

förvaltningen även lagt ett förslag på uppräkningsmodell med 1 %. Med 

uppräkningsmodellen får nämnden större inflytande.  

År 2023 står nytt särskilt boende klart med 48 nya platser då kommer 

driftskostnaderna öka med ca 30 miljoner kronor. 

Bildspel över budget 2021 bifogas protokollet. 

§ 5 Från fackliga 

De fackliga organisationerna har fram till den 11 juni på sig att komma in 

med sina äskningar. Dessa skickas till ekonomichef Åsa Bejvall på 

e-postadress asa.bejvall@morbylanga.se. 

 

Informationen avslutades kl. 14.45. 

 

Underskrift 

Kommunal Vision 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Rozita Nilsson Anders Hedlund 

 
Lärarförbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Mattias Petersson Anna Leion 

 
Ekonomichef  Sekreterare 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Åsa Bejvall Anneli Sjöö 

 



















 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-07-16 
Dnr 

KS 2020/000355 

  

 

Investeringsbudget sporthall i Färjestaden  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beviljat att bygga en sporthall i Färjestaden till ett 

investeringsbelopp på 17 000 000 kronor. Efter upphandling och de anbud 

som inkommit behöver anslaget höjas.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 16 juli 2020.  

Projektbeskrivning daterad 6 september 2019    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunen har behov av en ny sporthall i Färjestaden i och med att det nya 

högstadiet byggs. Kommunfullmäktige har beviljat 17 000 000 kronor till 

byggnationen i investeringsbudget 2020 och 2021. Byggnationen ska vara 

klar hösten 2021. 

Under våren 2020 har en kravspecifikation tagits fram tillsammans med 

politik och verksamheter som ska nyttja sporthallen. Efter anbudsförfarande 

framgår att investeringsbudgeten behöver uppgå till 21 500 000 kronor. 

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 

Investeringsbudgeten för projektet ny sporthall i Färjestaden höjs till 

21 500 000 kronor.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-07-16 
Dnr 

KS 2020/000355 
Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Mörbylånga Bostads AB 

 



 

Dokumentversion (datum): 2019-03-01 
Fastställd av: Projektgruppen Samhällsbyggnad.+VA/Fjärrvärme  

 

 

 
Sida 

1(2) 

  

 

Projektbeskrivning/underlag  Datum: 2019-09-
06 

 

 

Projektnamn: 

 

Ny idrottshall vid Färjehallen- Färjestaden 

 

Beställare: 

 

Kommunstyrelsen 

Mottagare (projektledare): Bengt Johansson 

Mark- och exploateringschef 

Investeringsgrupp - 

Projektnummer: 1188 

 

Bakgrund (ursprunglig idé): 

 

 

 

 

I samband med ny 7-9-skola vid Färjehallen, 

måste en ny idrottshall byggas. Omfattar fullstor 

idrottshall inklusive, vikvägg, fyra 

omklädningsrum, mindre läktare och utvändig 

offentlig toalett till Färjeparken. 

Effektmål/syfte 

(varför projektet 

genomförs): 

 

 

 

Idrottsämnet kan genomföras i närhet utan att 

bussa eleverna till Mörbylånga. Bättre service för 

besökare till Färjeparken. Högre nyttjandegrad 

för idrottshallen med fyra omklädningsrum och 

vikvägg. 

Projektmål (för- 

väntat resultat): 

 

 

 

 

Idrottsämnet kan genomföras i närhet utan att 

bussa eleverna till Mörbylånga.  

Tid för projektets 

genomförande: 

Start: 2019-12 Slut: 2021-06 

Budget/kalkyl investering: 

 

2019:    500  

2020: 8 500 

2021: 10 000 

 

Lösa inventarier budgeteras via Kultur och fritid. 

 

Budget/kalkyl drift: 750 tkr/år (motsvarar Torslundahallen)  

Investeringsgruppens kommentarer till 

sitt beslut: 

Prioriterat projekt.  

Nya högstadiet står klart till HT 2021 och 

då ska hallen också vara klar. Hallen 

behövs för skolan. 

Dessutom är det en brist på idrottshallar i 

kommunen. 

För att få ett optimalt nyttjande av hallen 

bör det finnas fyra omklädningsrum och 

vikbar vägg. 

 

Datum: 20190902 
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§ 94 Dnr SBN 2020/000083  

Komplettering till taxa - prövningsavgift för 
provsmakningstillstånd 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen behöver 

kompletteras avseende de särskilda tillstånd som ger tillverkare rätt att 

arrangera provsmakningar och som regleras i 8 kap 7 § 2:a stycket 

Alkohollagen (2010:1622) AL. Ett särskilt tillstånd för provsmakning kan 

ges tillfälligt eller stadigvarande.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2020.    

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 

1. Kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen komplet-

teras med en avgift för provsmakningstillstånd enligt 8 kap 7 § AL. 

Avgiftsnivån ska sättas till 8 000 kronor.     

_____ 
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Komplettering till taxa - prövningsavgift för 
provsmakningstillstånd  

Beskrivning av ärendet 

Kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen behöver 

kompletteras avseende de särskilda tillstånd som ger tillverkare rätt att 

arrangera provsmakningar och som regleras i 8 kap 7 § 2:a stycket 

Alkohollagen (2010:1622) AL. Ett särskilt tillstånd för provsmakning kan 

ges tillfälligt eller stadigvarande.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juni 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Regleringen i 8 kap 7 § öppnar för möjligheten att bevilja en tillverkare som 

inte har ett stadigvarande serveringstillstånd på tillverkningsstället, rätten att 

arrangera provsmakningar av de alkoholdrycker som framställs där. 

Frågor om provsmakning har periodvis varit aktuella under de senaste 10 

åren men det är först nu som det inom kommunen finns en tillverkare som 

önskar utveckla sin verksamhet med den här möjligheten och som på sikt 

också avser att ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd. 

Förvaltningen konstaterar att det i taxan saknas en avgift för ett 

provsmakningstillstånd enligt 8 kap. 7 § AL och har i första hand fört en 

diskussion med Borgholms kommun angående en lämplig avgiftsnivå. 

Avgörande är om tillståndet ska ges stadigvarande eller bara tillfälligt och 

förvaltningen bedömer det som rimligt att följa Borgholm och enbart föreslå 

en avgift för ett stadigvarande provsmakningstillstånd på nivån 8 000 kronor. 

Att bygga upp en tillverkning av de förekommande kategorierna av alkohol-

drycker kostar både tid och pengar och därför bör rätten att arrangera 

provsmakningar ges stadigvarande. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att det saknas alternativa förslag till beslut med 

reservation för att samhällsbyggnadsnämnden alltid kan välja att besluta om 

en annan avgiftsnivå 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förslaget till beslut har kommunicerats med berörd tillverkare. 
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Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen kompletteras 

med en avgift för provsmakningstillstånd enligt 8 kap 7 § AL. Avgiftsnivån 

ska sättas till 8 000 kronor.     

Staffan Åsén 

Miljöchef 

Jonas Jansson 

Alkohol- och tobakshandläggare 

Fattat beslut expedieras till 

Kommunfullmäktige 
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Ölands Kommunalförbund - Delårsrapport 1, 2020-01-
01--2020-04-30  

Beskrivning av ärendet 

Kommunalförbundet lämnar efter varje tertial en prognos för resultatet vid 

årets slut. Prognosen är baserad på senast kända förutsättningar. I samband 

med detta görs också en uppföljning av direktionens mål.     

Beslutsunderlag 

Ölands kommunalförbund - Delårsrapport 1. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 juni 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

De olika verksamheterna har beskrivit vad som har hänt under året vilka 

strategiska framtidsfrågor som föreligger. Prognosen för helåret 2020 visar i 

dagsläget på ett resultat på -662 tkr vilket motsvarar ett budgetunderskott på 

662 tkr. Underskottet härleds till både räddningstjänsten och IT-

verksamheten. Räddningstjänsten saknar budgetram för utbildningskostnader 

haft ökade utbildningskostnader samt för ökade kostnader i och med att fler 

deltidsbrandmän nu kan utbildas. IT-verksamheten klarar inte av att täcka 

sina kostnader med de intäkter som faktureras respektive kommun, bolag 

samt kommunalförbundet då licenskostnaderna har ökat som en effekt av 

Covid-19 som krävt en snabbare omställning så att fler medarbetare kan 

nyttja bl.a. Teams samt att IT saknar intäkter internt från övriga 

verksamheter i Ölands kommunalförbund. Finansförvaltningen 

prognostiseras lämna ett överskott i och med att staten tillfälligt har sänkt 

arbetsgivaravgifterna. Övriga verksamheter förväntas hålla sig inom tilldelad 

budgetram. 

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 

Delårsrapport 1 för Ölands kommunalförbund godkänns.     
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Ann Willsund 

Kommundirektör 

Sara Malmgren 

Controller 

Fattat beslut expedieras till: 

Ölands kommunalförbund 

 







Driftsredovisning

tkr

Budget

2020

Prognos

2020
Skillnad

Direktionen 341 341 0

Förbundsledning 1 492 1 492 0

Turismorganisationen 5 871 5 871 0

Räddningstjänst 30 404 30 754 -350

IT 0 550 -550

Avskrivningar 2 800 2 800 0

Finansförvaltning 0 -350 350

Medlemsbidrag -40 928 -40 928 0

Finansnetto 20 20 0

Summa 0 550 -550

Balanskravsresultat, att återställa senast 2022 -662

Direktionen
Prognosen för direktionen är att verksamheten beräknas hålla sig inom budget, samt att det oförutsedda 
planeras att nyttjas till fullo. 

Förbundsledning
Förbundsledningen förväntas hålla sig inom tilldelad budgetram. Budgeten för admininistrationen är 100
tkr lägre än 2019 pga. omläggning av lönehanteringen för Räddningstjänsten och att Borgholms kommun 
därmed förväntas debitera mindre kostnader. Utöver detta så har adminsistrationen har utökats i och 
med att IT-verksamheten numera ingår i förbundet.

Turismorganisationen
Turismorganisationen prognostiseras hålla sin budget. 
Budgetramen för bokningarna minskade från 2019 till 2020 eftersom intäkterna för bokningarna har 
minskat över tid. På grund av det nya Corona-viruset förväntas intäkterna för stugbokningarna vara än 
mindre än budgeterat. För att kompensera för detta har beslut fattats att skjuta fram helgöppettiderna 
samt att minska bemanningen. Under arbetsveckorna håller befintlig personal turistinformationen öppen 
vid Träffpunkten och Skördefesten hjälper till att bemanna Mittpunkten. Planen är att öppna upp i mitten 
av juni, men med en minskad bemanning vilket också prognostiseras ge minskade kostnader. 
Under 2019 påbörjades arbetet med ett partnerskap när näringslivet gick in och medfinansierade 
marknadsföringskampanjer för att stärka turismen på Öland. I och med det nya Corona-viruset har detta 
arbete stannats av och intäkterna från partnerskapet förväntas därmed bli lägre.

Räddningstjänsten
I samband med bokslutet 2019 noterades det att kostnaderna för utbildningar ökat, dels på grund av ett 
nytt utbildningssystem och dels då fler brandmän snabbare kunde utbildas. Detta innebar då att det 
saknades ca 1 200 tkr i budgetramen för 2020. För att komma till rätta med detta har en rad åtgärder 
vidtagits bl.a. har räddningsstyrkan i Böda tagits bort och beredskapsstyrkan i Degerhamn är för tillfället 
ej fullt ut tillsatt. Inför 2020 fick verksamheten et tillskott för ökad hyreskostnad nytt förråd i Färjestaden, 
detta beräknas inte vara klart förrän i november december. Detta sammantaget beräknas ge 
kostnadsminskningar med ca 650 tkr. Utöver detta har en rad mindre åtgärder utretts dessa förväntas ge 
ytterligare kostnadsminskningar med 200. Totalt prognostiseras budget 2020 till ett underskott på 350 tkr 
efter vidtagna åtgärder enligt ovan.



IT
IT-verksamheten prognostiseras hamna 550 tkr över budget. IT-verksamheten har en ”nollram” vilket då 
innebär att verksamheten fakturerar respektive kommun för de kostnader som uppstår. IT-verksamheten 
är väldigt beroende av det som respektive kommun bestämmer och som en effekt av det nya Corona-
viruset har et krav på att införa systemet kommunikationsverktyget Teams i en större omfattning vilket 
har lett till mer licenskostnader. Utöver detta gjordes parametrarna för hur IT-verksamhetens kostnader 
om till 2020 vilket innebär att övriga verksamheter inom ÖKF skulle ha betalat mer för IT-driften, men då 
detta aldrig förankrades i budgeten så innebär det att verksamheten saknar intäkter för att täcka sina 
kostnader.

Avskrivningar
Prognosen för avskrivningarna ligger på samma nivå som budget, men är beroende av när på året 
investeringarna genomförs. Görs samtliga investeringar under december kommer 
avskrivningskostnaderna att minska med ca 200 tkr.

Finansförvaltning
Prognosen för finansförltningen är just nu att det kommer att hamna 350 tkr bättre än budget trots att vi 
saknar täckning för pensionsutbetalningana. Anledningen är att de tillfälliga sänkningana av 
arbetsgivaravgifterna förväntas täcka dessa kostnader vilket då ger oss minskade kostnader för 
arbetsgivaravgifter med ca 150 tkr i månaden för perioden mars-juni.

Medlemsbidrag
Förväntas följa budget

Finansnetto
Avser ränta på lån som ligger med rörlig ränta. Osäkerhet kring om budget kommer att räcka nu när de 
korta räntorna ökar i pandemins fotspår.
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Räddningstjänsten 

Verksamhet 

Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller 
annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och 
informationssäkerhetssamordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa 
handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.  

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall 
följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt 
skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö och 
egendom. 

Analys av nuläge och utmaning 

Räddningstjänsten i Sverige består av statlig räddningstjänst och kommunal räddningstjänst. 
Kommunernas ansvar regleras i 3kap i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förutom 
räddningstjänst ansvarar kommunerna enligt LSO, för förbyggande verksamhet (tillsyn av brandsäkerhet 
samt verkande för att alla typer av olyckor förebyggs) samt sotning. 

Från att det för ett par decennier sedan varit tämligen begränsad samverkan mellan de kommunala 
räddningstjänsterna, så har det under senare år blivit mer och mer samverkan mellan dessa. Att samverka 
mellan räddningstjänsterna är en lagstadgad skyldighet, samtidigt som räddningschefen (och 
räddningsnämnden) har fullt ansvar för räddningstjänstens organisation och förmåga inom nämndens 
geografiska ansvarsområde. Ansvaret handlar både om planeringsmässig förmåga samt minutoperativ 
sådan. 

Sommaren 2018 rådde det extrem torka och hög värme i Sverige under lång tid. Detta ledde till många och 
omfattande bränder som lyfte upp behovet av samverkan, både lokalt, regionalt och nationellt. Troliga 
framtida klimatscenarios gör också gällande att extremväder kommer att vara mer frekvent 
förekommande. 

Vid bränderna 2018 (och 2014 i Västmanland) framkom vissa brister som kommunerna har att hantera. 
Diverse utredningar har gjorts som belyser dessa och andra utmaningar som räddningstjänsten har i 
framtiden: 

Alarmeringsutredningen – hur ska blåljusmyndigheter larmas i framtiden 

Räddningstjänstutredningen – en utredning om en effektivare räddningstjänst 

Skogsbrandutredningarna 2014 och 2018  

Vissa åtgärder har gjorts utifrån slutsatser i utredningarna, medan andra saker återstår. 

Räddningstjänsterna i södra Kalmar län (Kalmar brandkår, Räddningstjänsten Nybro, Räddningstjänsten 
Öland samt Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås), har haft en samverkan som under senare år har 
utvecklats vidare. Bland annat finns numera en gemensam samordnings-/samverkansperson på deltid. 
Inom vissa områden finns också samverkan mellan räddningstjänsterna i hela Kalmar län. I dessa båda 
räddningstjänstregioner pågår redan diverse projekt med syfte att effektivisera utalarmering och ledning av 
räddningsinsatser. Viktigt att påpeka är dock att räddningstjänsterna också har utmaningar inom 
förebyggande arbete och myndighetsutövning samt rena administrativa uppgifter. 

Räddningscheferna i södra Kalmar län har nu kommit till ett läge då de anser att ställning måste tas till hur 
nuvarande och framtida behov av samverkan, bäst hanteras.  

För att belysa detta har två dialogmöten initierats av räddningscheferna under våren 2018. Vid dessa 
möten har representanter från berörda huvudkommuners kommunledningar deltagit. Vid det andra 
dialogmötet så förordades det att man i respektive räddningstjänstorganisation borde utreda/sammanställa 
sina egna utmaningar. Därefter kan det tas ställning till hur vidare åtgärder ska göras, enskilt eller i 
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Turismorganisationen 
Verksamhet 

Turismorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande 
turismen för hela Öland. Turismorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla 
Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra 
till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka. 

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. 
I övrigt finns 11st Infopointer året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsökande perspektiv. 

Turismorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för 
turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om att planera och åtgärda det som beslutas, 
samt även hålla sig informerade om den privata näringens utveckling och planer. 

Analys av nuläge och utmaning 

Öland står inför stora utmaningar i dessa tider och att få igång besöksnäringen med bra och tydlig 
information är prioritet för vår verksamhet. 

Besöksnäringen är en växande sektor med stor betydelse, ur såväl sociala som ekonomiska perspektiv. 
Den skapar sysselsättning och bidrar till ekonomisk tillväxt inom många olika delbranscher såsom 
transportsektorn, handel, hotell, restaurang, kultur och tjänster. Ölands besöksnäring omsätter varje år 1,5 
miljarder i omsättning och 170 mkr i skatteintäkter till Ölands kommuner. (källa: RESURS för Resor och Turism i 

Norden AB via tillväxtverket) 

Marknad 
I början av året sattes ramarna för det kommande årets destinationsmarknadsföring. Vi planerade för att 
genomföra kampanjer kopplade till årstiderna det vill säga, vinter, vår uppdelad i två delar, försommar, 
sommar, sensommar och höst. Vinterkampanjen innehållande tips på restauranger, kaféer och utflyktstips 
i närheten utfördes enligt plan.  

Vi startade även igång marknadsrådet tillsammans med näringslivet och genomförde ett första möte där vi 
satte ramarna för marknadsrådet. I början av året startade vi även ett kommunikationsnätverk tillsammans 
med kommunernas och turismorganisationens kommunikatörer där syftet är att delge information ur 
respektive verksamhet. Vi ser en betydande vikt i att fortskrida kommunikationsnätverket tillsammans 
med kommunerna. 

På grund av den rådande situationen med Covid -19 har den nationella destinationsmarknadsföringen varit 
begränsad sedan slutet av februari månad och är tills vidare begränsad vad det gäller den planerade 
kommunikationen. I början av mars påbörjades arbetet att hitta lösningar så att de medel vi har till vårt 
förfogande används på bästa sätt i den situation vi nu befinner oss i. Vi omarbetade vår planerade 
destinationsmarknadsföring, skapade och genomförde en anpassad kampanj där vi med känsla 
kommunicerar med den lokala befolkningen, bland annat kommunicerar vi utflyktstips i kombination med 
take away-mat/fika från lokala restauranger och kaféer. Arbetet med den här typen av kommunikation 
riktad till den lokala befolkningen fortskrider tillsvidare. Vi fortsätter vårt utvecklings- och 
planeringsarbete tillsammans med kommuner och företagare för att vara förberedda när situationen 
förbättras.  

Vi ser en ökning av att skriva om Öland i nationell media så som Aftonbladet och Expressen. Vi ser 
flertalat artiklar om bland annat utflyktstips i de olika naturområden som finns att ta del av på ön. 

Framöver planerar vi för att kommunicera till den nationella marknaden, även utanför regionen om Öland 
som en plats att drömma om och längta till. Tillsammans drömmer vi om sommaren på Öland.  

Arbetet med våra två åretrunt-broschyrer innehållande tips och inspiration till att upptäcka och uppleva 
Öland, har under perioden pausats och återupptagits, omarbetats och anpassats efter den rådande 
situationen.  Broschyrerna vänder sig till den svenska besökaren och till den globala resenären. Den 
sistnämnda är en kombinerad broschyr på engelska och tyska. Antalet exemplar kommer att reduceras till 
ungefär hälften. Broschyrerna ska i juni distribueras till Ölands turistbyråer, InfoPoints samt till Sveriges 



Ölands kommunalförbund 

Verksamhetsrapport april 2020 

Turismorganisationen 

 
turistbyråer med fokus på södra Sverige. 

Likaså gäller samarbetet med 10 öländska besöksmål inom natur, kultur och historia. Arbetet att samordna 
besöksmålen samt att skapa en gemensam folder och entrékort har pausats och återupptagits och finns 
snart hos respektive besöksmål. Syftet med samarbetet är att flera besöksmål som samarbetar och delar 
information får gemensam kunskap om varandra. Ett gemensamt synliggörande gynnar varje besöksmål 
och målet är att få fler delbesök på resan som leder till fler besökare till respektive plats. 

Större projekt så som turismorganisationens strategiarbete och utvecklingen av turismorganisationens 
webbplatser har satts på paus men väntas återupptas inom den närmsta framtiden. Samordningen av 
evenemang har avbrutits av förklarligt skäl, ett arbete som kan komma att förändras inom den närmsta 
framtiden beroende på hur situationen formas framöver. 

På grund av den rådande situationen har all internationell aktivitet och marknadsföring, inklusive RESA-
projektet, avbrutits sedan februari och är fortsatt satt på paus. Exempel på aktiviteter som är pausade är 
kampanjer i digitala kanaler, RESA-projektet, samtliga pressbesök är framflyttade till ännu obestämda 
datum,  deltagande på mässor så som ITB och Culture Lounge har ställts in, och så vidare. Viss 
internationell media skriver om Öland som en plats att drömma om och längta till. 

Avstämning med Region Kalmar län och övriga destinationer sker regelbundet månadsvis där vi stämmer 
av nuläget gällande den internationella marknadsföringen men där vi också diskuterar hur vi jobbar i 
framtiden samt delar med oss kring den nationella marknadsföringen. 

Utöver omarbetet med destinationsmarknadsföringen fokuserade vi under mars och april månad på att 
dagligen bevaka nyhetsuppdaterringar och samla relevant information till besöksnäringen så som 
restriktioner, stöd och utbildningar som man bland annat kan ta del av via oland.se och nyhetsbrev. I 
slutet av mars utfördes en livesändning med fokus på den rådande situationen tillsammans med 
Ölandsbladet, Kommunalråden, Visita, Camping Öland, Region Kalmar m. fl. Livesändningen krävde för- 
och efterarbete i stor omfattning 

Destinationsutveckling  
Fortsatt information kring ”cykelvänliga företagande” med näringen med ett positivt bemötande som 
resulterat i att fler vill vara en del av cykelturismen. Cykelleden på Öland växer för varje år och intresset 
också. Utveckling ihop med Region Kalmar omställningscheckar har också genomförts under mars/april 
månad. Cirka 6st företagare på Öland har ansökt om bidrag. 

 

Partnerskap Öland 
Partnerskap Öland är ett nätverk och en samverkan mellan Ölands Turismorganisation och regionens 
företag och ideella organisationer som tillsammans satsar på Öland. Satsningen ger Ölands 
Turismorganisation möjligheten att utveckla och marknadsföra Öland. Under året 2019 har hela 53 
stycken anslutit sig till Partnerskap Öland, 2018 var det noll stycken. Samarbetspaketen är alltifrån 7 500-
100 000 kr. I april månad har vi 82 partners anslutna till oss men osäkerheten kring hur många som kan 
betala oss är oklart i skrivande stund. 

Turistbyråverksamheten 
Jan-april 2020 

Planeringen var att 8 extra personer skulle jobba under säsongen på turistbyråerna i Färjestaden och i 
Borgholm. All planering enligt ordinarie planering var igång med anställningar, bokningen var i full gång 
och även bättre bokningsläge gentemot samma period från föregående år. I och med Covid-19 har all 
planering, antal anställda, bokning och öppettider ändrat sig under våren. Just nu har vi planer enligt 
följande: 

I och med Corona har vi minskat ner på bemanningen och skjutit fram öppettiden. I april/maj har det ej 
anställts någon extra personal och vi har minskat öppettiderna, Skördefestens personal hjälper oss med 
Borgholm och befintlig personal samt praktikant från turismprogrammet från Linnéuniversitetet är 
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Ölands Kommunalförbund - Revidering av reglemente  

Beskrivning av ärendet 

Förbundsdirektionen i Ölands kommunalförbund föreslår att en ny paragraf, 

10 a, läggs till i direktionens reglemente. Paragrafen reglerar möjligheten till 

deltagande på distans vid direktionens sammanträden.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente. 

Förslag till beslut från Ölands kommunalförbund. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juli 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förbundsdirektionen har tagit fram ett förslag till revidering av reglementet 

som överensstämmer med de ändringar som gjorts i reglementena för 

kommunens nämnder.  

Den pågående pandemin har aktualiserat behovet av att ledamöter och 

ersättare ska kunna delta på distans vid sammanträden när omständigheterna 

gör att det annars kan vara svårt att fatta beslut. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen ser inget rimligt alternativ till förslaget till beslut. 

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 

En ny paragraf, 10 a, läggs till i reglementet för förbundsdirektionen i 

Ölands kommunalförbund med nedanstående lydelse. 

”§ 10 a Deltagande på distans   

Förbundsdirektionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta 

på distans ska senast klockan 15.30 vardagen efter kallelsen gått ut anmäla 
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detta till sekreteraren. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras närmare 

inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”     

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 

Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Ölands kommunalförbund 
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Förbundsdirektionens reglemente; 
Deltagande på distans 

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av coronaviruset Covid-19 och som en förebyggande åtgärd 

inför framtida extraordinära händelser föreslås att kommunalförbundet 

möjliggör för att sammanträden kan genomföras på distans. 

För att juridiskt giltiga beslut ska kunna tas i en politisk församling kräver 

kommunallagen att deltagande på distans har stöd i arbetsordning eller 

reglemente. 

Beslutsunderlag 

Information från SKR. 

Överväganden 

Förslaget baseras på motsvarande beslut som Ölandskommunerna beslutat om 

under våren 2020. Eventuella ytterligare tillägg i förbundets reglemente, 

gällande förbundsdirektionens arbetsmetoder avseende deltagande på distans 

och därav följande krav på teknisk utrustning, förutsätts ske i kontinuerlig dialog 

med de båda medlemskommunerna. 

Förslag till beslut 

1.  Godkänna tillägg i förbundsdirektionens reglemente; § 10 a Deltagande på 

  distans ”Förbundsdirektionen får, om särskilda skäl föreligger, samman- 

  träda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 

  äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att 

  samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

  Ledamot som önskar delta på distans, ska senast klockan 15.30 vardagen 

  efter kallelsen gått ut, anmäla detta till sekreteraren. Vid extraordinär 

  händelse kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. 

  Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 

Jörgen Samuelsson 

sekreterare  

Fattat beslut expedieras till: 

Medlemskommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar. 
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Bilaga 1 till Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund 

Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion 

Utöver det som föreskrivs om förbundsdirektionen i kommunallagen och för-
bundsordningen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Förbundsdirektionens mandatperiod är 4 år och börjar 1 januari året efter det 
år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
 
§ 1 Allmänt om förbundsdirektionens uppgifter 

Förbundsdirektionen är kommunalförbundets ledande politiska förvaltningsor-
gan med ansvar för hela förbundets verksamheter, utveckling och ekonomi. 
 
Förbundsdirektionen leder och samordnar förbundets verksamheter med av-
seende på planering, genomförande och uppföljning. 
 
Förbundsdirektionen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets ut-
veckling och ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda må-
len och återrapportera till medlemskommunerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för de uppgifter som beskrivs i förbundsord-
ningen och i detta reglemente. 
 
Utöver detta ansvarar förbundsdirektionen för de uppgifter som framgår av 
Kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 
 
§ 2 Lednings- och styrfunktionen  

I förbundsdirektionens lednings- och styrfunktion ingår: 

 Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, rikt-
linjer och ramar för hela den verksamhet förbundet svarar för. 

 Leda och samordna Räddningstjänsten. Förbundsdirektionen fullgör de 
ingående kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor, samt övrig speciallagstiftning. 

 Leda och samordna besöksnäringens utveckling på Öland. 

 Leda och samordna IT-verksamheten. 

 Leda och samordna det internationella arbetet.  

 Besluta om den egna förvaltningens organisation. 
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§ 3 

Direktionen har ansvar för att det finns ett system som säkerställer att hänsyn 
tas till nedanstående perspektiv vid beredning och beslutsfattande inom kom-
munalförbundet. 

 Folkhälsa 

 Trygghet och säkerhet 

 Funktionshinder 

 Integrering 

 Jämställdhet 

 Arbetsmiljö 

 FN:s barnkonvention  

 
§ 4 Ekonomisk förvaltning 

Förbundsdirektionen skall ha hand om förbundets medelsförvaltning. 
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. 
 
I uppgiften ingår också att bevaka att förbundets inkomster inflyter och att be-
talningar görs i god tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar. 
 
Förbundsdirektionen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. 
I denna uppgift ingår bland annat följande. 
 

 Svara för att förbundet följer lagar och övriga antagna styrdokument 
inom ekonomiområdet. 

 Utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering 
och uppföljning för ökad effektivitet. 

 Underhåll och förvaltning av förbundets egendom. 

 Se till att förbundets försäkringsskydd är fullgott. 

 Ansvar för förbundets stiftelser. 
 
 
§ 5 Arbetsgivarpolitiken 
 
Förbundsdirektionen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan för-
bundet som arbetsgivare och dess arbetstagare. Detta innebär bland annat 
följande. 
 

 Formulera förbundets arbetsgivarpolitik och besluta om de styrande do-
kument som behövs för tillämpningen. 

 Genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbun-
det som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

 Förhandla på förbundets vägnar enligt gällande lagstiftning om förhand-
lingsrätt. 
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 Besluta om stridsåtgärd. 

 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra be-
stämmelser rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare 
och dess arbetstagare. 

 Anställa förbundschef och biträdande förbundschef. 

 Besluta om frågor som rör pensioner och avtalsförsäkringar för förbun-
dets anställda. 

 Fullgöra arbetsmiljöansvaret för förbundets anställda. 

 Fullgöra förbundets skyldigheter vad gäller anordnande av företagshäl-
sovård för förbundets anställda. 

§ 6 Övrig förvaltning 

Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för förbundet enligt arkivlagen 
(1990:782). 

Förbundsdirektionen är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen 
och ska utse dataskyddsombud för sin verksamhet. 

§ 7 Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Förbundsdirektionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som medlemskommunerna har bestämt, de föreskrifter som finns 
i lag, förordning, andra föreskrifter, förbundsordning samt detta reglemente. 

Förbundsdirektionen och förbundschef/biträdande förbundschef ska löpande 
informera respektive kommunstyrelse om förbundets verksamhet och ekono-
misk ställning. 

§ 8 Förbundsdirektionens sammansättning 

Förbundsdirektionen består av 10 ledamöter och 10 ersättare. 

Förbundsdirektionen väljer vid mandatperiodens första sammanträde ordfö-
rande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för mandatperioden. 

Ordförandeskapet ska alternera mellan medlemskommunerna. 

§ 9 Ordförandens övergripande ansvar och uppgifter 

Ordföranden ska följa frågor av betydelse för kommunalförbundet utveckling 
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor. 

Ordföranden ska främja samverkan mellan förbundsdirektionen och medlems-
kommunerna. 

Ordföranden ska representera förbundet vid uppvaktningar och i olika externa 
sammanhang. 
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Förbundsdirektionens arbetsformer 

§ 10 Närvaro och yttranderätt 

Ledamöter och ersättare har alltid rätt att närvara vid direktionens sammanträ-
den. Dessutom ska förbundschef och vice förbundschef närvara vid samman-
trädena samt övriga chefer som förbundschefen beslutar. 

Rätt att delta i överläggningen har ledamöter, ersättare, förbundschef, vice 
förbundschef samt övriga chefer som är närvarande efter förbundschefens 
beslut. Revisor i kommunalförbundet har rätt att yttra sig vid behandling av 
revisionsberättelse och årsredovisning samt i frågor som rör revisorernas egen 
förvaltning. Direktionens sekreterare har rätt att yttra sig i frågor som rör beslu-
tens laglighet. 
 
§ 10 a Deltagande på distans 
 
Förbundsdirektionen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast klockan 15.30 vardagen 
efter kallelsen gått ut anmäla detta till sekreteraren. Vid extraordinär händelse 
kan anmälan göras närmare inpå sammanträdet. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

§ 11 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamo-
ten kallas in för att tjänstgöra i ledamotens ställe.  

Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respek-
tive fullmäktige bestämda ordningen. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordning-
en. En ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten har dock 
alltid rätt att träda in i stället för en ersättare från ett annat parti. 

En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens samman-
träden och ska underrättas om tid och plats för sammanträdena. Ersättare har 
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. En ersättare har rätt att 
utan tjänstgöringskrav delta i två sammanträden per år med arvode. 

§ 12 Växeltjänstgöring 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra sedan ärendet handlagts.  
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§ 13 Protokollsanteckning 

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

§ 14 Inkallande av ersättare 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren som kallar in ersät-
tare. 

§ 15 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt samman-
träde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden tillfälligt en annan le-
damot till att vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som 
ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att full-
göra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 16 Tidpunkt för sammanträden 

Förbundsdirektionen sammanträder på dag och tid som direktionen bestäm-
mer. Sammanträden ska minst hållas i mars, juni, september och december 
månad. 

Sammanträde ska hållas också om en tredjedel av förbundsdirektionens le-
damöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Den nyvalda förbundsdirektionen sammanträder första gången i början av ja-
nuari månad året efter det år då val av kommunfullmäktige ägt rum i hela lan-
det. Ålderspresidenten (den som varit ledamot i kommunalförbundet längst tid) 
sammankallar den nya förbundsdirektionen och är ordförande till dess att ny 
ordförande har valts. 

Om särskilda skäl finns får ordföranden efter samråd med presidiet ställa in 
eller ändra tidpunkten för sammanträde.  

Ordförande ska snarast och minst en vecka före det planerade sammanträdet 
anslå beslutet om ändringen på medlemskommunernas anslagstavlor samt 
meddela beslutet till varje ledamot och ersättare. 

§ 17 Kallelse till sammanträde 

Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-
trädet. 
 
För sammanträde gällande budget ska kommunallagens regler om kungörelse 
tillämpas. Offentlighet gäller både överläggning och beslut gällande budget. 
 
Kallelsen ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare senast sex dagar 
före sammanträdesdagen. 
 



  6 (7) 

   

 

 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Varje ledamot och ersättare ska 
före sammanträdet ha tillgång till förslag till beslut eller yttrande i varje ärende 
som upptas i föredragningslistan. Ordföranden bestämmer i övrigt vilka hand-
lingar som ledamöter och ersättare ska ha före sammanträdet. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska 
den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

§ 18 Yrkanden 

Förslag eller yrkanden ska lämnas skriftligen. 

När förbundsdirektionen har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordförande igenom de yrkanden som lagts under överläggningen och kontrol-
lerar att de har uppfattats rätt. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
återtas. 

§ 19 Protokoll och justering 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Direktionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Det omedelbart justerade beslutet bör under, eller i omedelbar anslutning till 
sammanträdet skrivas under av ordföranden och justerande ledamot. 

Ordföranden bestämmer tid och plats för protokollets justering. 

§ 20 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren innan protokollet har justerats. 

§ 21 Delgivning 

Delgivning med direktionen sker med ordföranden, sekreteraren eller annan 
anställd som direktionen bestämmer. 

§ 22 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen ska under-
tecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kon-
trasigneras av anställd som direktionen bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar. 
 
Utskott 

§ 23 Arbetsutskott 

Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott som även är förbundets budget-
beredning och personalutskott. 
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Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare och väljs av 
direktionen. Direktionen utser en ordförande, en förste vice ordförande och en 
andre vice ordförande bland ledamöterna i utskottet. 
 
§ 24 Arbetsutskottets uppdrag 
 
Arbetsutskottet ska 
 

 Fatta beslut enligt delegering från förbundsdirektionen. 

 Bereda ärenden och lämna förslag till beslut i ärenden som ska beslu-

tas av förbundsdirektionen. 

 Ansvara för information gentemot allmänheten exempelvis i form av 

pressträffar. 

 Bevaka och rapportera till direktionen om händelser i omvärlden av be-

tydelse för kommunalförbundet. 

§ 25 Utskottets ordförande 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får förbundsdirektionen utse en annan 
ledamot som ersättare för ordföranden att fullgöra dennes uppgifter. 

§ 26 Sammanträden 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 
Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs. 

Om särskilda skäl finns får ordföranden ställa in eller ändra tidpunkten för 
sammanträde. 

§ 27 Ersättarnas tjänstgöring 

Ersättare har närvarorätt och yttranderätt vid arbetsutskottets sammanträden. 
Arvode eller ersättning utgår inte till ej tjänstgörande ersättare. 

§ 28 

Reglementets §§ 11-20 ska i tillämpliga delar också gälla för arbetsutskottet. 
 
Beredningar 

§ 29 Beredningar 

Förbundsdirektionen kan tillsätta beredningar för att bereda frågor som ska 
avgöras av direktionen. Beredningarna har vare sig verksamhets- eller förvalt-
ningsansvar. Beredningar kan tillsättas på olika lång tid, dock längst till och 
med direktionens mandattids slut. 

 

 





 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-06-09  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 

JOHANSSON 
2020-06-23 

11:18:10 

JEANETTE 

LINDH 
2020-06-24 

08:12:10 

   

 

§ 72 Dnr KTN 2020/000338  

Medborgarförslag - Cykelbanor på östra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag avseende utbyggnad av cykelbanor 

på östra Öland i Mörbylånga kommun. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 februari 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 5 maj 2020 § 37. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Mörbylånga 

kommun arbetar med lösningar för utbyggnad av gång- och cykelvägar 

utmed väg 925 inom kommungränsen och förvaltningen kommer ansöka 

om medel beträffande utbyggnad i Gårdby. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 





 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Gator och service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-27 
Dnr 

KTN 2020/000338 

  

 

Medborgarförslag - Cykelbanor på östra Öland  

Beskrivning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag avseende utbyggnad av cykelbanor 

på östra Öland i Mörbylånga kommun.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 februari 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 5 maj 2020 § 37/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren påtalar behovet av cykelvägar utmed vägarna på östra 

Öland för att skapa större säkerhet för oskyddade trafikanter.  

Behovet av gång- och cykelväg blir större med den ökande befolkningen i 

Gårdby. Förvaltningen har nyligen gjort en utredning beträffande kostnader 

för gång- och cykelväg i Gårdby. Byggnationen kostar cirka 6 miljoner 

kronor. Projektet måste, om det ska utföras, ske i samarbete med 

Trafikverket då väg 925 tillhör dem. Kultur- och tillväxtnämnden behöver 

tillsammans med förvaltningen undersöka möjligheterna att få fram 

ekonomiska förutsättningar för byggnation 2022. Från Näsby och norr ut 

utmed väg 925 byggs etappvis fyr till fyr leden ut vilket skapar möjlighet att 

gå och cykla avskilt från biltrafik.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen anser att alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens regler beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar i hänseendet ”trygghet och säkerhet”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Mörbylånga kommun 

arbetar med lösningar för utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed väg 925 

inom kommungränsen och förvaltningen kommer ansöka om medel 

beträffande utbyggnad i Gårdby.     



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-05-27 
Dnr 

KTN 2020/000338 
Sida 

2(2) 
 

 

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-04-27  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

LIV ISABEL 

VICTORIA 

STJÄRNLÖV 

2020-05-04 

13:17:07 

Monika Kristina 

Löfvin Rosén 

2020-05-04 

14:24:47 

BERTIL 

JOHANSSON 

2020-05-04 

21:59:35 

  

 

§ 37 Dnr KS 2020/000076  

Anmälan av Medborgarförslag - Cykelbanor på östra 
Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget lämnas förslag om att anlägga cykelbanor på östra 

Öland. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 februari 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 24.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kristina Sannestam 

Kultur- och tillväxtnämnden  

 

 

 





 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-06-09  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 

JOHANSSON 
2020-06-23 

11:18:10 

JEANETTE 

LINDH 
2020-06-24 

08:12:10 

   

 

§ 73 Dnr KTN 2020/000343  

Medborgarförslag - Bygg en lekplats på Granudden i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att ny lekplats byggs 

vid Granuddens badplats. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 5 maj 2020 §32. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen avvaktar 

den nya detaljplanen innan beslut tas beträffande lekplatser i området 

kring Granuddens badplats. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 





 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Gator och service 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-27 
Dnr 

KTN 2020/000343 

  

 

Medborgarförslag - Bygg en lekplats på Granudden i 
Färjestaden  

Beskrivning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att ny lekplats byggs 

vid Granuddens badplats.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktige beslut, den 5 maj 2020 §32/20. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 maj 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren vill att det byggs en lekplats vid Granuddens badplats. 

I dagsläget finns en lekplats bestående av lekskepp, snurrkarusell och 

gungställning på Talluddens badplats. Vid Granuddens badplats är det idag 

en beachfotbollsplan och beachvollybollsplan.  

Förvaltningen har inga planer på att bygga någon lekplats vid Granuddens 

badplats då området öster ut ingår i den nya detaljplanen för Färjestaden. När 

detaljplanen är klar kommer de nya förutsättningarna styra var eventuella 

nya lekplatser ska byggas.   

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen tar fram förslag på ny lekplats vid Granuddens badplats och 

äskar pengar för denna till 2022. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningsrättens reglemente beträffande 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar i hänseendet ”folkhälsa”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen avvaktar den 

nya detaljplanen innan beslut tas beträffande lekplatser i området kring 

Granuddens badplats.     

 

Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-05-27 
Dnr 

KTN 2020/000343 
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Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

 

 



 

Kommunfullmäktige 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 45 Dnr KS 2020/000138  

Anmälan av Medborgarförslag - Bygg en lekplats på 
Granudden i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en lekplats byggs på Granudden i 

Färjestaden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 32.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beredning. Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av 

kommunfullmäktige inom normal beredningstid, det vill säga sex 

månader från det att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mohab Mourad 

Kultur- och tillväxtnämnden  
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