
 

 

 
 
Kultur- och tillväxtnämnden 
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Datum 

2020-08-12 

 

  

 

  

 

Kultur- och tillväxtnämnden 

kallas till sammanträde onsdagen den 19 augusti 2020 klockan 09:00 i 

Stora sammanträdesrummet på kommunkontoret i Mörbylånga för att 

behandla följande ärenden: 

Per-Olov Johansson 

Ordförande 

 

Åsa Strömberg 

Sekreterare 

De ledamöter som önskar delta digitalt i mötet anmäler detta till 

kommunsekreteraren senast två arbetsdagar innan mötet. 

Klockan  Föredragande 
09:10 – 09:30 Ärende 6, Victoria Schön Månsson 

  Medborgarförslag 
09:30 – 09:40 Ärende 7, förslagsställaren inbjuds att delta 

                                            digitalt i överläggningarna  

09:40 – 09:50 Ärende 8, förslagsställaren inbjuds att delta 

                                            digitalt i överläggningarna  

  Information 
10:00 – 10:15 Konsten på Öland, Annika Nerfont Zadig 

10:15 – 10:30 Remiss – Regional biblioteksplan, Malin Alvkäll  

10:30 – 10:50 VA, Jens Olsén  

11:00 – 11: 15 Gator- och service, Per Gustafsson 

11:15 – 11:30 Information från kultur- och fritid 

                                   

Ärenden 

1.  Val av justerare 

2.  Godkännande av dagordning 

3.  Anmälan av fattade delegeringsbeslut 

Dnr 2020/000002  
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Ärenden 

4.  Meddelanden till kultur- och tillväxtnämnden 

Dnr 2020/000001  

5.  Utbildning och konferenser  

Dnr 2019/000437  

6.  Ekonomisk uppföljning 2019/2020 

Dnr 2019/000177  

7.  Medborgarförslag - Återta erbjudandet om övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 

parkeringsplats 

Dnr 2020/000340  

8.  Medborgarförslag - Bevattningsförbud 

Dnr 2020/000424  

Beredande till kommunstyrelsen 

9.  Samarbetsavtal - Ölands Museum Himmelsberga 

Dnr 2020/000276  

10.  Medborgarförslag - Bygg en multiarena i Skogsby nära Ölands folkhögskola 

Dnr 2020/000342  

Information 

11.  Verksamhetsinformation 

Dnr 2019/000548  

- Konsten på Öland 

- Remiss – Regional biblioteksplan 

- VA 

- Gator- och service 

- Information från kultur- och fritid  
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Ekonomisk uppföljning 2019/2020  

Beskrivning av ärendet 

Kultur- och tillväxtnämnden ansvarar för att löpande följa utvecklingen av 

verksamhetens ekonomi. Den ekonomiska uppföljningen visar prognostiserat 

underskott vid årets slut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2020 

Ekonomisk uppföljning juli 2020 KTN     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter maj pekar mot ett resultat på -950 tkr för Kultur- och 

tillväxtnämndens verksamheter. 

Eketorps borg öppnade senare för säsongen men har ändå haft många 

besökare vilket innebär en förbättrad prognos och beräknas ge ett underskott 

på 200 tkr. Inom infrastruktur-verksamheten prognostiseras ett underskott på 

750 tkr, till följd av tillfällig dubbelbemanning på chefstjänst samt juridiska 

kostnader i samband med markprocess i Mörbylånga. För VA-verksamheten 

prognostiseras ett underskott beroende på ökade kostnader för rörgruppen 

samt juridiska kostnader i samband med miljömål. Byte av vattenmätare har 

skjutits fram vilket bidrar till att täcka del av underskottet inom VA. Övriga 

verksamheter prognostiseras följa budgetramarna.  

Den pågående Corona-pandemin påverkar verksamheterna på olika sätt och 

omfattning, vilket gör det svårare än vanligt att prognostisera utfall för 

helåret. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inga av perspektiven i kommunstyrelsens 2 § påverkas av beslutet. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Ekonomisk uppföljning för Kultur- och tillväxtnämnden per 2020-07-31 

godkänns.    
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Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

 

Elenor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

 

Jens Olsén 

VA/Fjärrvärmechef 

Victoria Schön Månsson 

Controller 

     

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 



Budget Prognos Skillnad

2020 2020

Kultur- och tillväxtnämnden 675 675 0

Kultur och Fritid, central administration 1 965 1 965 0

Eketorps borg 183 383 -200

Kultur och kulturskola 6 052 6 052 0

Fritid och fritidsgårdar 15 017 15 017 0

Bibliotek 9 695 9 695 0

AME och integration vuxen 5 123 5 123 0

Samhällsbyggnadsverksamhet, central adm 2 213 2 213 0

Gatu- och serviceverksamhet 24 265 23 765 500

Infrastruktur 16 099 16 849 -750

Vatten & Avlopp 2 563 3 063 -500

Fjärrvärme 6 106 6 106 0

Summa 89 956 90 906 -950

Driftsredovisning (tkr)

Förklaring till avvikelse i prognosen:

Kultur och fritid
Prognosen för 2020 är att Kultur- och fritidsverksamheten bedrivs inom budgetramarna, 
förutom när det gäller Eketorps borg. Verksamheten öppnades 21:e maj med 
begränsade öppettider. Successivt under sommaren har öppettiderna utökats och 
besökarna har strömmat till. Bedömningen är att underskottet inte blir så stort som 
tidigare befarat utan hamnar på -200 tkr. 

AME
Verksamheten finansieras till stor del på externa intäkter från Migrationsverket och 
arbetsförmedlingen, men också andra projektmedel. Prognosen för 2020 är att 
verksamheten bedrivs inom budgetramen. 

Gatu- och serviceverksamheten
Prognosen för 2020 på gatu- och serviceverksamheten pekar mot ett överskott på 500 
tkr. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat för 
vinterväghållning.

Infrastruktur
Prognosen för 2020 visar ett underskott för infrastrukturverksamheten på 750 tkr. Detta 
med anledning av dubbelbemanning på grund av chefsavgång samt juridiska kostnader i 
samband med rättsprocess i Mörbylånga.

Vatten & Avlopp 
Prognosen för VA-verksamheten pekar mot ett underskott på 500 tkr för 2020 jämfört 
med budget. I budgeten för 2020 ligger ett underskott för verksamheten på 2,6 mnkr. 
Underskottet ska enligt antagen handlingsplan vara borta 2023. VA-intäkterna följer 
budget medan kostnader för rörgruppen samt juridiska kostnader i samband med 
miljömål ger ökade kostnader på 1,0 mnkr. Med anledning av pågående Corona-
pandemi är byte av vattenmätare skjutna på framtiden, vilket ger ett överskott på 500 
tkr. Jämfört med handlingsplanen för VA ligger prognosen drygt 400 tkr bättre för 2020. 

Fjärrvärme
Prognosen för 2020 pekar mot att fjärrvärmeverksamheten bedrivs inom budgetramen. 
Intäkterna för fjärrvärme ligger något lägre än budgeterat men det gör också 
kostnaderna för inköp av flis, vilket gör att prognosen blir +/-0.
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Medborgarförslag - Återta erbjudandet om 
övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 
parkeringsplats  

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där det förslås att kommunen tar bort sitt 

erbjudande att mot avgift få parkera över natten på Eketorps borgs 

bilparkering. På kultur- och tillväxtnämndens möte den 9 juni 2020 

återremitterades ärendet för att kunna utreda huruvida näringsidkare i 

området skulle vara intresserade av att hyra marken och sköta ställplatsen åt 

kommunen.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut den 5 maj 2020, § 42 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut den 9 juni 2020, § 68. 

Parkeringsskylt, uppsatt från och med den 27 juli 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 augusti 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Sedan 2019 har man kunnat nattparkera på Eketorps borgs parkering mot en 

avgift på 100 kronor/natt. Förvaltningen har aldrig trott att det skulle bli en 

succé utan ville främst förhindra att man stod här gratis och på så sätt 

konkurrerade med ställplatserna i området. Eftersom det inte finns någon 

service som vattenpåfyllning, wc etc sattes ett lågt pris per natt. Strax efter 

medborgarförslaget kom in hade förvaltningen ett möte med representanter 

från Ventlinge-, Grönhögens- och drottning Ödas ställplatser samt nämndens 

ordförande Per Olov Johansson samt Stefan Ahlgren och Malin Alvkäll från 

Eketorps borg. På mötet kom man gemensamt fram till att justera priset för 

nattparkeringen så den harmonierade med taxan på de omkringliggande 

ställplatserna, från 100 kronor till 160 kronor. Priset justerades inför 

säsongen.  

  

Efter att nämnden återremitterat ärendet togs återigen kontakt med 

ställplatsägarna och det framkom då att det skulle bli svårt att överlämna 

skötseln då kommunen inte äger marken. Nämndens ordförande föreslog då 

att sätta upp en skylt som meddelade att parkeringen är stängd de tider 

borgen inte är öppen samt att marknadsföra ställplatser i närheten. Enligt 

ordförandes instruktioner beställdes det och sattes upp en skylt på Eketorps 

borgs parkering.  
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Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen bedömer att det saknas alternativa förslag 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 kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Stefan Ahlgren 

Borgchef 

Fattat beslut expedieras till: 

Förslagsställaren 

Kultur och fritid 
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2020-03-16  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

KJELL 

MAGNUSSON 

2020-03-30 

14:58:36 

KENT 

INGVARSSON 

2020-03-30 

19:02:44 

Ingrid Margareta 

Lööf-Johanson 

2020-04-03 

16:12:03 

  

 

§ 29 Dnr KS 2020/000120  

Anmälan av Medborgarförslag - Återta erbjudandet om 
övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 
parkeringsplats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen återtar erbjudandet om 

övernattningsmöjlighet på Eketorps Borgs parkeringsplats.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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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 

  

 

§ 42 Dnr KS 2020/000120  

Anmälan av Medborgarförslag - Återta erbjudandet om 
övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 
parkeringsplats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen återtar erbjudandet om 

övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs parkeringsplats. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 6 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 29.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Amy Hedlund 

Kultur- och tillväxtnämnden  
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2020-06-09  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

PER-OLOV 

JOHANSSON 

2020-06-23 

11:18:10 

JEANETTE 

LINDH 

2020-06-24 

08:12:10 

   

 

§ 68 Dnr KTN 2020/000340  

Medborgarförslag - Återta erbjudandet om 
övernattningsmöjlighet på Eketorp Borgs 
parkeringsplats 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att kommunen tar bort erbjudandet att mot 

avgift få parkera över natten på Eketorps borgs bilparkering. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 6 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut den 5 maj 2020, § 42. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 maj 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande yrkar på återremiss för att utreda om näringsidkare i området 

skulle vara intresserade av att hyra marken och sköta ställplatserna vid 

Eketorps borg åt kommunen i utbyte mot arrende. 

Beslutsgång 

Ordförande hör med nämnden om ärendet ska avgöras idag eller vid ett 

senare tillfälle och finner att ärendet återremitteras. 

Övriga yrkanden faller. 

Kultur- och tillväxtnämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att utreda om näringsidkare i området skulle 

vara intresserade av att hyra marken och sköta ställplatserna vid Eketorps 

borg åt kommunen i utbyte mot arrende. 

_____ 

 

Expedieras till: 

Kultur och fritid 

 





Från: Pia schröder  
Skickat: den 7 maj 2020 08:56 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Medborgarförslag 
 

Kommunen bör inte använda sig av termen "bevattningsförbud". Kommunen "gör bort" sig 
genom att införa förbud som det inte finns någon påföljd för, om man bryter mot förbudet. 
Dessutom skapar det onödigt spekulerande när privatpersoner ser vattenspridare, 
vattenkanoner och annat ute i trädgårdar och marker. 
 
Pia Schröder 
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2020-05-11  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

KENT 

INGVARSSON 
2020-05-25 

11:39:17 

KJELL 

MAGNUSSON 
2020-05-25 

15:04:55 

Ingrid Margareta 

Lööf-Johanson 
2020-05-25 

21:28:34 

  

 

§ 57 Dnr KS 2020/000251  

Anmälan av Medborgarförslag - Bevattningsförbud 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att termen "bevattningsförbud" inte bör 

användas av kommunen.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 7 maj 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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2020-06-15  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

KJELL 

MAGNUSSON 

2020-06-23 

12:09:43 

MATILDA 

WÄRENFALK 

2020-06-23 

13:31:54 

Jessica Ingeborg 

Marie Hellman 

2020-06-23 

17:01:19 

  

 

§ 88 Dnr KS 2020/000251  

Anmälan av Medborgarförslag - Bevattningsförbud 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att termen "bevattningsförbud" inte bör 

användas av kommunen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 7 maj 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 11 maj 2020 § 57.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäktige. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förslagsställaren 

Kultur- och tillväxtnämnden  

 



 

 
 

 
 
Taxefinansiering - VA/Fjärrvärme 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-07-09 
Dnr 

KTN 2020/000424 

  

 

Medborgarförslag - Bevattningsförbud  

Beskrivning av ärendet 

Pia Schröder har lämnat in ett medborgarförslag. I medborgarförslaget 

föreslås att kommunen inte bör använda sig av termen bevattningsförbud, då 

hon menar att det inte finns någon påföljd om man bryter mot förbudet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommen den 7 maj 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 § 88/20.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 juli 2020.    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Termen ”bevattningsförbud” är en vedertagen benämning som används i 

flertalet kommuner i landet där man har behov av att begränsa 

vattenförbrukningen. 

Kommunen har genom lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 

skyldighet att tillhandahålla dricksvatten inom verksamhetsområdet (§6). 

Med detta menas tillräcklig mängd för konsumtion, tvätt och hygien, dvs ca 

50-100 liter/person och dag. Vattenförbrukning utöver detta kan tillåtas när 

det finns tillräckligt med vatten att tillgå. Kommunen måste här ha en 

framförhållning så att eventuella begränsningar införs i god tid innan man 

riskerar få problem. 

I ABVA för Mörbylånga kommun (§5) anges att ”Vid begränsad 

vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning 

enligt huvudmannens anvisningar”. Uppmaningen till bevattningsförbud är 

en sådan anvisning. Det kan innebära att man ska begränsa vattenanvänd-

ningen till det som man har laglig rätt att förbruka, dvs konsumtion, tvätt och 

hygien.  

Begränsningen av vattenförbrukningen enligt ABVA gäller enbart uttaget av 

kommunalt dricksvatten. Det innebär att man fortfarande har möjlighet att 

bevattna gräsmattan om man tar vattnet från en egen brunn, vattendrag eller 

bevattningsdamm, under förutsättning att man inte bryter mot någon 

vattendom för området.  

När det gäller sanktioner så ger Vattentjänstlagen §43 möjlighet för 

kommunen att stänga av vattenförsörjningen till en fastighet om 

fastighetsägaren inte vidtagit rättelse (efter skälig tid och efter skriftlig 

uppmaning).  

Det innebär att kommunen har möjlighet att vidta påföljd om det är befogat. 

Problemet är snarare att kommunen har begränsat med personella resurser 

under semestersäsongen att kontrollera efterlevnaden av ett 

bevattningsförbud. Men flertalet abonnenter har hitintills hörsammat 
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uppmaningarna och minskat sin onödiga vattenförbrukning i tillräcklig 

omfattning. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen gör bedömningen att det inte finns några alternativa förslag. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Kommunen har möjlighet och vidta åtgärder om det är befogat. 

Begränsningen ligger mer på det personella planet att det inte finns resurser 

att kontrollera efterlevnaden av bevattningsförbudet. Men flertalet 

abonnenter har hittills hörsammat och minskat sin vattenförbrukning. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås.     

Jens Olsén 

VA/Fjärrvärme Chef 

 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder 

Taxefinansiering, VA/Fjärrvärme 

Verksamhetsstöd, Kansliet  
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Tjänsteskrivelse - Samarbetsavtal - Ölands Museum 
Himmelsberga  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun önskar upprätta ett samarbetsavtal med Ölands 

Museum Himmelsberga.     

Beslutsunderlag 

Avtalsutkast, daterad den 27 juli 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juli 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Ölands hembygdsförbund utgör en samlad kraft för öns 16 betydelsefulla 

hembygdsföreningar. Hembygdsföreningarna i kommunen svarar för en 

omfattande kulturell verksamhet.  

Ölands museum Himmelsbergas strävan att göra en del av Ölands kulturarv 

tillgängligt är viktig och kulturarvet är en viktig del för Ölands utveckling. 

Mörbylånga kommun ser därför Himmelsberga som en öländsk 

angelägenhet. Förvaltningen vill gärna ha ett nära samarbete med Ölands 

museum Himmelsberga och andra aktörer för att tillsammans lyfta det 

öländska kulturarvet. En gemensam museal verksamhet tillsammans med 

Borgholms slott, Eketorps borg och Himmelsberga ser kommunen som ett 

mål.  

Ölands museum Himmelsberga har genom åren varit samarbetspartner i flera 

återkommande evenemang, så som Öland spirar, Skördefesten, 

Julmarknaden, Stormaktspelet, Midsommardagen, Folkmusikdagen samt 

Hantverksdagarna. Ölands museum Himmelsberga har som målsättning att 

museet ska vara en relevant mötesplats för det levande kulturlivet och 

samtidigt en motor för diskussioner kring det historiska och dess relevans för 

nutid och framtid. Himmelsberga anser att avsaknaden av samsyn mellan 

kommunerna är ett ständigt hinder för fortsatt utveckling. Museet ser i en 

förlängning att ett långsiktigt bidrag skulle möjliggöra att verksamheten 

säkert kan fortsätta på den inslagna linjen.   

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Utkast till samarbetsavtal godkänns inte. 

Om utkast till avtal inte godkänns är det lämpligt att nämnden lämnar en 

motivering för varför. Det skulle exempelvis kunna vara att frågan berör 

båda Ölandskommunerna och därmed bör hanteras av Ölands 

Kommunalförbund.  
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut bedöms inte påverka något av perspektiven i 

kommunstyrelsens reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Utkast till samarbetsavtal godkänns.    

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Annika Nerfont Zadig 

Kultursamordnare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Kultur och fritid 
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Samarbetsavtal - Ölands Museum Himmelsberga 

1 Parterna 

Organisation 

Mörbylånga kommun 

Organisation 

Ölands Museum Himmelsberga 

Adress 

386 80 Mörbylånga 

Adress 

 

Organisationsnummer 

212000-0704 

Organisationsnummer 

 

2 Kontaktpersoner 

Mörbylånga kommun: Eleonor Rosenqvist, kultur- och fritidschef 

0485-472 93 

Eleonor.Rosenqvist@morbylanga.se 

Ölands Museum 

Himmelsberga: 

Julius Winberg Sääf, verksamhetschef  

0485-56 10 22 

julius.saaf@olandsmuseum.com 

3 Avtalstid 

Avtalstiden är år 2020.  

Avtalet kan förlängas med 1 år i taget om båda parterna är överens. En sådan 

överenskommelse ska vara skriftlig och upprättad innan avtalstidens utgång.  

4 Villkor 

Kommunen förbinder sig att inom 30 dagar från varje avtalsperiods början 

eller från undertecknande betala ut ett belopp av 75 000 kronor till 

föreningen. 

Föreningen förbinder sig att: 

 Satsa på och utveckla museets barn- och ungdomsverksamhet 

 Lyfta fram och visa museets konst- och föremålssamlingar 
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 Utveckla samarbetet med Ölands skördefest och Öland Spirar 

 Utveckla samarbetet med Världsarvet 

 Utveckla samarbetet med Eketorps borg 

Verksamheten ska vara av god kvalité och öppen för alla. 

I all marknadsföring ska framgå att verksamheten bedrivs med stöd av 

Mörbylånga kommun. 

Föreningen ska till kommunstyrelsen lämna verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse samt bokslut. Om föreningens verksamhet förändras 

ska detta omedelbart meddelas Mörbylånga kommun. 

5 Avtalets upphörande 

Båda parterna äger rätt att säga upp avtalet med 30 dagars uppsägningstid. 

Avtalet kan inom gällande avtalsperiod ersättas av ett annat samarbetsavtal. 

Det ersättande avtalet ska vara skriftligt och ha början av sin avtalsperiod 

inom detta avtals gällande avtalsperiod. När det ersättande avtalet börjar sin 

avtalstid upphör detta avtal att gälla. 

6 Underskrift 

För Mörbylånga kommun 

 

Datum: ……………………….. 

 

 

………………………………… 

Matilda Wärenfalk 

Kommunalråd 

För Ölands Museum Himmelsberga 

 

Datum: ……………………….. 

 

 

………………………………… 

Julius Winberg Sääf 

Verksamhetschef 
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Medborgarförslag - Bygg en multiarena i Skogsby nära 
Ölands folkhögskola  

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås byggnation av en multiarena i Skogsby. Detta 

på grund av avsaknad av platser för utomhusaktiviteter i området. En 

multiarena skulle innebära att fler människor sätts i rörelse.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommet den 12 mars 2020. 

Kommfullmäktiges beslut, den 5 maj 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 augusti 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

En multiarena främjar mycket riktigt det så viktiga spontanidrottandet. I 

Skogsby finns idag en närliggande skola med idrottshall, där ytor finns för 

idrottande. Det finns vandrings- och cykelleder i området, vilket också 

främjar rörelse. Det är dessutom endast tre kilometer till Färjeparken i 

Färjestaden, där såväl multiarena som skatepark och parkour finns. 

Utöver multiarenan i Färjestaden, finns idag även en liknande i Algutsrum. 

Förvaltningen ser ett behov av multiarenor och spontanidrottsytor på fler 

platser i kommunen, men dessa bör då spridas ut mer geografiskt. 

Här redogörs för motiven av förslag till beslut, ta upp frågeställningar som 

beslutsfattarna kan tänkas ha, redogör för ekonomiska konsekvenser, 

finansiering, tidplan etc. De överväganden som man gjort för att komma 

fram till förslaget till beslut. Även lagkrav och juridiska konsekvenser kan 

tas upp här. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Förvaltningen anser inte att några alternativa förslag till beslut behövs. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut bedöms inte påverka något av perspektiven i 

kommunstyrelsens reglemente § 2. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det finns en närliggande 

multiarena i Färjestaden.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Förslagsställaren 

Kultur- och tillväxtnämnden 
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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 

  

 

§ 44 Dnr KS 2020/000137  

Anmälan av Medborgarförslag - Bygg en multiarena i 
Skogsby nära Ölands folkhögskola 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en multiarena byggs i Skogsby nära Ölands 

folkhögskola. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 mars 2020 § 31.  

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: 

Ali Haidari 

Kultur- och tillväxtnämnden  
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Justerare Utdragsbestyrkande 

KJELL 

MAGNUSSON 
2020-03-30 

14:58:36 

KENT 

INGVARSSON 
2020-03-30 

19:02:44 

Ingrid Margareta 

Lööf-Johanson 
2020-04-03 

16:12:03 

  

 

§ 31 Dnr KS 2020/000137  

Anmälan av Medborgarförslag - Bygg en multiarena i 
Skogsby nära Ölands folkhögskola 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en multiarena byggs i Skogsby nära Ölands 

folkhögskola.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 mars 2020. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till 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: 

Kommunfullmäktige 

 

 




