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 Förvaltningsrätten i Växjö 

 

Yttrande enligt föreläggande - mål 3642-18, 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Överklagan av Ironman samarbetsavtal 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Växjö har begärt kommunens yttrande angående en 

laglighetsprövning enligt kommunallagen. Laglighetsprövningen gäller ett 

samarbetsavtal mellan Mörbylånga kommun och Destination Kalmar AB,  i 

vilket kommunen förbinder sig att vara medfinansiär och samarbetspartner 

för tävlingen Ironman Kalmar under åren 2019 – 2023.  

Förvaltningens yttrande 

Mörbylånga kommun motsätter sig yrkandet och beskrivningen av 

kommunens insats som ett företagsstöd. Kommunens stöd är riktat till själva 

arrangemanget och på grund av dettas stora genomslagskraft är det ett 

kommunalt intresse att stödja och även förknippas med idrottstävlingen 

Ironman Kalmar. 

Ironman är en triathlon-tävling som har arrangerats i Kalmar och på Öland 

sedan år 2012 och kommunen har också varit en samarbetspartner i 

arrangemanget sedan starten. Tävlingen ingår i en serie liknande 

Ironmantävlingar men utgör också den svenska mästerskapstävlingen i 

triathlon. Cykelmomentet som omfattar 180 kilometer, genomförs till största 

del inom Mörbylånga kommun och är ett evenemang som väcker stort 

intresse med mycket publik utmed banan. Möjligheten att kunna cykla över 

Ölandsbron och genom delar av Ölands stora alvar, har från början varit 

starka incitament för tävlingens lokalisering till Kalmar/Öland. 

Destination Kalmar är helägt av Kalmar Kommunbolag AB och ska i 

samverkan med näringslivet bland annat samordna och administrera olika 

evenemang inom kommunen. Ironman Kalmar genomförs i både Kalmar och  
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Mörbylånga kommuner och genererar flera positiva effekter som en följd av 

den uppmärksamhet som tävlingen får både nationellt som internationellt.  

Evenemanget bidrar också till att förlänga säsongen och skapar under några 

dagar i mitten av augusti, goda möjligheter för lokalt näringsliv i Kalmar och 

Mörbylånga. 

Erfarenheten av de Ironman Kalmar som genomförts sedan år 2012, visar att 

tävlingen är av stort allmänt intresse och förvaltningen anser mot den 

bakgrunden att beslutet att tillsammans med andra lokala aktörer ge 

ekonomiskt stöd till tävlingen, ligger inom ramen för den kommunala 

kompetensen enligt regleringen i kommunallagens andra kapitel.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 

 

 



 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 

I VÄXJÖ 
 

UNDERRÄTTELSE 
2018-10-24 

 Aktbilaga 10 

Mål 3642-18  

Ange detta vid kontakt med domstolen 

 
 

 

Dok.Id 189469 Sida 1 (1) 

 Besöksadress Postadress Telefon Fax  Öppettider 

 Kungsgatan 8 Box 42 0470-56 02 00 0470-255 02 måndag–fredag 

 Webbplats 
351 03 Växjö 

E-post 
08:00–16:00 

 www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 
 

 Mörbylånga kommun 

Kommunstyrelsen, sociala 

utskottet 

 

 

 
 
 
 
Anders Wassbäck ./. Kommunstyrelsen, sociala utskottet, Mörbylånga kommun 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen beviljar anstånd med att ge in yttrande. 
  
Målet kan komma att avgöras även om yttrande inte inkommer.  
 
 
Ny tid är: senast den 12 november 2018. 
 
 
Att skicka handlingar till domstolen 

Domstolen tar gärna emot inlagor via e-post. Handlingar som skickas via e-post 
behöver inte skickas på annat sätt. 

Kom ihåg att alltid ange målnumret 3642-18 och vem som är avsändare. 
 
 
 
Lena Bergkvist 
 
 
 
 

 


















