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Nätverk Sydöland - arbetsbeskrivning 

Syfte  

Syftet med Nätverk Sydöland är att genom kontinuerlig dialog stärka 
samverkan för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling och ett livskraftigt 

och attraktivt Sydöland för boende, verksamma och besökare. 

Uppdrag  

Nätverkets uppgift är att föra en dialog kring frågor som rör Sydölands 
utveckling med utgångspunkt i en för nätverket gemensam målbild. Genom 
nätverkets dialog kan utvecklingsarbete samordnas och eventuella 

missförstånd upptäckas och förebyggas i ett tidigt skede.  

Nätverket diskuterar idéer, strategier, planer och beslut som rör Sydöland 

och kan ta initiativ till nya satsningar för att bidra till utveckling.  

Genom nätverket kan socknarna driva övergripande frågor gemensamt och 
stödja varandra i lokala frågor.  

Nätverk Sydöland kan vara en remissinstans för kommunen i frågor som rör 
Sydöland. 

Representation och roller 

Varje socken har två representanter som deltar i nätverket och som utses av 
de föreningar i socknen som undertecknat överenskommelsen. 

Representanterna behöver inte vara medlem i någon av föreningarna men ska 
ha föreningarnas förtroende. Representanterna får förtroende från socknarna 
att verka i nätverket för två år i taget, därefter behöver representanterna få 

förnyat förtroende. För att överlämningarna ska överlappa utses hälften av de 
första representanterna enbart för ett år. 

Mörbylånga kommuns landsbygdsutvecklare och ytterligare en tjänsteperson 
från kommunen sitter med i nätverket. I de fall sockenrepresentanterna i 
nätverket vill bedriva påverkansarbete gentemot Mörbylånga kommun har 

kommunens representanter till uppgift att underlätta dialogen och är inte 
delaktiga i påverkansarbetet. 
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Föreningarnas roll är att utse representanterna för sina respektive socknar  

och att föra en dialog med dessa kring vilka frågor man vill att nätverket ska 
ta upp samt sprida information om nätverkets arbete i sina föreningar. Alla 

föreningar som är verksamma på Sydöland och utgår från demokratiska 
principer är välkomna att ansluta sig till överenskommelsen. Föreningar kan 
ansluta sig till överenskommelsen löpande.  

Representanterna i Nätverk Sydöland har inte befogenhet att fatta beslut som 
binder någon av parterna i överenskommelsen. 

Kommunikation 

Representanterna i nätverket ansvarar för att lyssna in vilka frågor som är 
aktuella i sina respektive socknar och Mörbylånga kommun och lyfta dem i 

nätverket. Representanterna ansvarar också för att förmedla det som 
diskuteras i nätverket via sina kanaler till sina respektive socknar och 

Mörbylånga kommun. Varje år sammanfattar nätverket sitt arbete i en 
årsberättelse som presenteras för kommunen, föreningarna och allmänheten.  

Sammankomster 

Nätverket träffas minst två gånger per år och oftare vid behov. 
Ordförandeskapet roteras mellan socknarna i nätverket. Mörbylånga 

kommun stöttar ordförandena i att planera sammankomsterna och för 
anteckningar vid möten. 

Resurser 

Mörbylånga kommun avsätter tid för två kommunala tjänstepersoner till att 
delta i nätverkets arbete. Mörbylånga kommun täcker kostnader för lokal och 

förtäring för nätverkets sammankomster inom kommunens geografiska 
område. Föreningarna i Nätverket står för kostnader i samband med lokala 
träffar internt i socknarna. 

Revidering 

Överenskommelsen är giltig i fem år till och med den 31 december 2025. 

Därefter tecknas en ny överenskommelse under förutsättning att intresse för 
fortsatt samverkan finns hos parterna. Nätverkets arbetsbeskrivning kan 
revideras av representanterna i nätverket när behov uppstår. 

 

 

 

 
 


