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§ 160  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Henrik Yngvesson utses att justera dagens protokoll. 

_____ 
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§ 161  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utsänd kallelse, där ärende 12 och 13 blir informationsärenden, 

godkänns som dagordning för mötet. 

Information 

12. Ny styrmodell. 

13. Mål och preliminära ramar budget 2021. 

_____ 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(32) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-08-18  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 

WÄRENFALK 
2020-08-24 

08:38:11 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-08-24 

09:19:20 

Leif Stefan Henrik 

Yngvesson 
2020-08-24 

09:39:04 

  

 

§ 162 Dnr KS 2020/000003  

Meddelanden till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Konsekvenser av EU-domen om Privacy Shield daterad den 13 augusti 2020. 

Meddelanden daterad den 6 augusti 2020. 

Krisledningsnämndens protokoll från den 2 juni 2020. 

Kultur- och tillväxtnämndens protokoll från den 9 juni 2020. 

Utbildningsnämndens protokoll från den 10 juni 2020. 

Socialnämndens protokoll från den 17 juni 2020. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den 18 juni 2020. 

Uppföljning augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen har tagit del av rapporten, uppföljning, konsekvenser av EU-

domen, samt nämndernas protokoll. 

_____ 
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§ 163 Dnr KS 2020/000004  

Anmälan av fattade delegeringsbeslut till 
kommunstyrelsen 2020 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av fattade delegeringsbeslut daterad den 10 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns. 

_____ 
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§ 164 Dnr KS 2020/000322  

Revisionsrapport - Granskning av kommunens 
representation och resekostnader 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har utifrån genomförd riskbedömning 

gett PwC i uppgift att granska kommunens interna och externa representation 

samt resekostnader. Utgifter för resor och representation innebär en särskild 

risk för förtroendeskada och det är viktigt att resorna och representationen är 

ändamålsenlig. Syftet med granskningen har varit att fastställa om kommun-

styrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig. 

Efter genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning i sin rapport 

att kommunstyrelsen och nämndernas interna kontroll avseende resor och 

representation inte är helt tillräcklig. Revisorerna instämmer i den 

revisionella bedömning som framgår i rapporten. Revisorerna har nu begärt 

svar från kommunstyrelsen avseende rapportens bedömningar. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens representation och 

resekostnad” inkommen den 12 juni 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 26 juni 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten antas som 

kommunstyrelsens egna. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Revisorerna 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige 
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§ 165 Dnr KS 2020/000332  

Extrastöd till föreningar med anledning av Covid-19 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt delegationsbeslut taget den 26 mars 2020 av kommunstyrelsens 

ordförande har 450 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 

riktats som ett stödpaket till föreningslivet i kommunen. Då detta beslut togs 

fanns inte vetskapen om den pågående pandemins varaktighet.  

Under pågående pandemi har kommunen haft en kontinuerlig dialog med 

föreningarna och en enkät genomfördes i våras och resultatet av den är en av 

grunderna till förslaget om fördelningen.  

När nu vetskapen finns att flertalet av de restriktioner som införts kommer 

gälla även över sommaren ser förvaltningen ett behov att utöka stödet till 

föreningarna. De gällande restriktionerna omöjliggör nämligen en stor 

majoritet av föreningars inkomstbringande verksamhet.  

Detta stöd ska ses som en insats från kommunen att förhindra att föreningars 

överlevnad hotas. I skrivande stund råder det osäkerhet kopplat till eventuellt 

nya statliga stöd för föreningar. Detta kommer att hanteras i de enskilda 

besluten. Den tidigare beslutade summan bör således utökas med ytterligare 

450 000 kronor. 

Matheus Tholin föredrar ärenden. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Fördelning av extrabidrag för fritidsföreningar. 

Bilaga 2 - Beviljade extrabidrag för fritidsföreningar. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Per-Olof Johansson (S) utses att justera denna paragraf då utsedd 

justerare Henrik Yngvesson (M) anmält jäv, samt Liv Stjärnlöv (M) och 

Mathias Karlsson (S) tjänstgör denna paragraf. 

2. Bidragsfördelning godkänns. 

3. Summan betalas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett. 
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Jäv 

Henrik Yngvesson (M) och Håkan Lindqvist (S) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggningen av detta ärende, samt lämnar rummet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Matheus Tholin fvb till föreningarna enligt tabell 

För kännedom: 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Fritidsverksamheten 
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§ 166 Dnr KS 2020/000280  

Prioriterade grupper inför löneöversyn 2020 

Sammanfattning av ärendet 

För att vara en attraktiv arbetsgivare genomförs årligen en löneöversyn av 

medarbetarnas löner med syfte att medarbetarnas löner speglar deras 

individuella arbetsinsats, ansvar, kompetens jämfört med motsvarande löner 

på arbetsmarknaden.  

Därutöver behöver Mörbylånga kommun, för att strategiskt kunna möta de 

utmaningar kommunen står inför fatta beslut om vilka yrkesområden vars 

löner särskilt behöver prioriteras för att säkerställa kompetensförsörjningen 

långsiktigt för kommunen. 

Beslutsunderlag 

Förslag löneprioriteringar 2020, daterad den 30 juli 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 30 juli 2020. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) yrkar på följande tillägg: Uppdra till förvaltningen att 

inför löneöversyn 2021 göra en översyn inom yrkesgrupperna OFV för att 

undersöka om det finns felaktigheter i lönestrukturen. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om styrelsen kan besluta enligt förvaltningens förslag med 

tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förvaltningens förslag till löneprioriteringar 2020, antas. 

2. Uppdra till förvaltningen att inför löneöversyn 2021 göra en översyn 

inom yrkesgrupperna OFV för att undersöka om det finns felaktigheter i 

lönestrukturen. 

_____ 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 9.45-9.50. 
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Expedieras till: 

HR-verksamheten 

För kännedom: 

Samtliga nämnder 
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§ 167 Dnr KS 2020/000331  

Uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll 
under 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna för intern kontroll ska 

förvaltningen senast i maj lämna en uppföljning med en samlad bedömning 

av nämndernas arbete med intern kontroll i de olika processerna. Rapporten 

ska också vid behov innehålla förslag på förbättringar. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollrapport 2019 för Mörbylånga kommun. 

Tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rapporteringen av kommunens interna kontroll för 2019 godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Samtliga nämnder 

Förvaltningsledningen 
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§ 168 Dnr KS 2020/000001  

Ekonomisk uppföljning 2020 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

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

förutsättningar. 

Ann Willsund föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning juni 2020 för kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse daterad den 11 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den ekonomiska prognosen efter juni godkänns. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomiverksamheten 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(32) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2020-08-18  

 
 
 
 
 
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

MATILDA 

WÄRENFALK 
2020-08-24 

08:38:11 

PER OLOF 

JOHANSSON 
2020-08-24 

09:19:20 

Leif Stefan Henrik 

Yngvesson 
2020-08-24 

09:39:04 

  

 

§ 169 Dnr KS 2020/000002  

Ekonomisk uppföljning 2020 för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

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

förutsättningar. 

Åsa Bejvall föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 15 juli 2020. 

Ekonomisk prognos efter juni/juli 2020 för Mörbylånga kommun. 

Budget och uppföljningsutskottets förslag till beslut från den 17 augusti 2020 

§ 23. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Den ekonomiska prognosen efter juni/juli 2020 godkänns.  

2. Nämndernas underskott noteras och kommer nogsamt att följas 

framöver. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ekonomiverksamheten 
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§ 170 Dnr KS 2020/000346  

Köpekontrakt - del av Algutsrum 20:10, Brofästet 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun överlåter cirka 6 000 kvadratmeter till Propulus 

Discount II AB på handelsområdet vid brofästet. Köparen avser att bebygga 

fastigheten med handelslokaler åt Jysk. 

Eve-Linn Nilsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 10 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Kommunens utsedda firmatecknare undertecknar köpekontraktet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Propulus Discount II AB, Ingmar Bergmans gata 4, 114 34 Stockholm 

Mark- och exploatering 
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§ 171 Dnr KS 2020/000364  

Information - Ny styrmodell "Tillitsbaserad styrning och 
ledning" 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden inleder med att kapitel 5 och 6 är prioriterat och kommer att 

lyftas för beslut i september. 

Ann Willsund informerar om tillitsbaserad styrning och ledning: 

Utgångspunkten i regeringens tillitsreform är  

”Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för 

medborgare och företag. 

Enligt tillitsdelegationen ser de följande vinster med ny styrmodell: 

• Nytta för samhället 

• Öka kvaliteten i service och tjänster till medborgarna 

• Säkra att medarbetarnas kompetenser och erfarenheter fullt ut tas tillvara 

• I slutändan Skapa större nå ännu bättre resultat 

Bakgrund 

• Möta utmaningarna 

- Ekonomi 

- Demografin 

- tillväxtkommun 

• Komplexa frågeställningar 

• Möta förväntningar 

• Attraktiv arbetsgivare 

Vägledande principer för att styra och leda med tillit 

• Tillit 

• Medborgarfokus 

• Handlingsutrymme 

• Stöd 

• Kunskap 

• Öppenhet 

Förstärka/förbättra - vill se mer av: 

• förändringskraft 

• handlingskraft 

• holistiskt synsätt 
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• strategiskt arbete  

Mer beteenden som 

• Mod 

• Lära av framgång och misstag 

• Stolthet 

Ledarskap som 

• Tar vara på medarbetarnas erfarenheter och kompetenser 

• Förenklar medarbetarnas vardag 

• Förstärker stoltheten 

• Ser möjligheten med dialogen 

Det demokratiska krysset innebär vikten av att ha en tät dialog! 

Beslutsunderlag 

Utkast Ny styrmodell daterad den 17 augusti 2020. 

_____ 

 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 10.50-11.00. 
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§ 172 Dnr KS 2020/000264  

Information - Kommunfullmäktiges prioriterade 
utvecklingsmål 

Sammanfattning av ärendet 

Åsa Bejvall informerar och går igenom dokumentet ”kommunfullmäktiges 

prioriterade utvecklingsmål” och de förändringar som budget och 

uppföljningsutskottet tog fram. 

Vidare informerade om att nämnderna arbetar på förslaget om förändringar i 

ramar för behandling i den breda budgetberedningen i september. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål daterad den 18 augusti 

2020. 

_____ 
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§ 173 Dnr KS 2020/000355  

Investeringsbudget sporthall i Färjestaden 

Sammanfattning 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. 

Dan Halme föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 16 juli 2020.  

Projektbeskrivning daterad den 6 september 2019. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Investeringsbudgeten för projektet ny sporthall i Färjestaden höjs till 

21 500 000 kronor. 

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 174 Dnr KS 2020/000371  

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 den 18 juni 2020 § 94. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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

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

Avgiftsnivån ska sättas till 8 000 kronor. 

_____ 
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§ 175 Dnr KS 2020/000303  

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

Sammanfattning 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. 

Ölands kommunalförbund, förbundsdirektionens § 26 från den 15 maj 2020. 

Tjänsteskrivelse daterad den 22 juni 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Delårsrapport 1 för Ölands kommunalförbund godkänns. 

_____ 
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§ 176 Dnr KS 2020/000304  

Ölands Kommunalförbund - Revidering av reglemente 

Sammanfattning 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 daterad den 15 maj 2020. 

Ölands kommunalförbund förslag till beslut den 15 maj 2020 § 22. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 juli 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. 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 detta till sekreteraren. Vid extraordinär händelse kan anmälan 

göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske 

på distans.” 

_____ 
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§ 177 Dnr KS 2020/000076  

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 den 9 juni 2020 § 72. 

Kommunstyrelsens 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. 

_____ 
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§ 178 Dnr KS 2020/000138  

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 den 9 juni 2020 § 73. 

Kommunstyrelsens 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. 

_____ 
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§ 179 Dnr KS 2020/000238  

Verksamhetsinformation till kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ann Willsund informerar om: 

Corona 

Vi har en bra beredskap vid en eventuell uppgång av smittspridning. Det har 

inte varit någon stor smittspridning i kommunen. Krisorganisationen är inte 

aktiv nu, dock kan den startas snabbt om behov uppstår. Skyddsutrustning 

finns i lager. Distansarbete pågår fortfarande men vi behöver komma tillbaka 

till det normala. 

Vi håller avstånd och hygien på alla arbetsplatser. 

Administrativ översyn 

Förslag kommer att vara klart i slutet av augusti och information kommer på 

kommunstyrelsen i september.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsinformation från HR och löner daterad den 14 augusti 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsens har tagit del av verksamhetsinformationen. 

_____ 
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§ 180  

Information - Näringslivet, sammanfattning av 
telefonintervjuer samt presentation av 
förbättringsåtgärder 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Marklund informerade om följande: 

Hållbar utveckling 

• Ostfestivalen samt mat i Världsarvet inställt 

• DUNC förlängt 6 mån, h anställa alt % tid för Lars Wellin 

• Nätverk SydÖland 

• Utvecklingsmedel SydÖland 

Beviljade medel 377 tkr, medfinansiering 416 tkr (110 % tot 793 tkr) 

• Sommaren ur näringslivssynpunkt, bra men risk för kort säsong. 

• Ansökan subventionerade medel, 340 tkr 

• Ansökan subventionerade luncher, 530 tkr 

• Nya biogasmacken Färjestaden färdigt v38/39 

• Johan Persson anställd 50 %, utveckling hamnar/besök o näringsliv 

SydÖland 

• Padelansökningar 

Malmbron telefonundersökning 

• Anlitade Malmbron 2020 06 för kontakt med företag i kommunen 

• Frågeställningar kring näringslivsarbetet, kompetensförsörjning och 

kontaktuppgifter 

• Resultat 

Totalt 359 genomförda intervjuer. Handläggningstider, svårt att nå rätt 

person, dålig återkoppling. Saknas engagemang och kreativitet m.m. 

Generella åsikter, ökat samarbete, bättre kommunikation. 

Framtida satsningar 

• Utveckla samarbetet mellan näringsliv och plan/bygg, för kontinuerlig 

dialog med Daniel på samhällsbyggnad. 

• Sambesök hos företagare med plan/bygg hos företag som upplever det 

krångligt med kontakten 

• Marknadsföra (informera) kommunens utvecklingsarbete 

• Egna indikatorer  
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Skapa en företagspanel ”Huddinge modellen” för att få hjälp med synpunkter 

2-3 ggr per år. SMS med snabba frågor 

• Näringslivsråd på gång, företagare kontaktade. Beräknat första möte 

september. 

• Sammanställning av bästa klättrarna inom Svenskt Näringslivs enkät. 

• Företagsfrukostar med enbart Mörbylånga kommuns företag 

• Bli digital bokat till den 29 september, utveckla den digitala 

kompetensen inom kommunen. 

_____ 
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§ 181 Dnr KS 2020/000309  

Information - Remiss -  Styrning och ledning för hållbar 
utveckling i kommuner och regioner - Vägledning för 
genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling 

Sammanfattning av ärendet 

Linn Bergsten Ahrens informerade om rubricerade remiss. 

Dokumentet och vägledningen tar upp: 

• Politikens roll  

• Förvaltningens roll  

• Invånarnas och andra intressenters roller  

Tre principer som särskilt lyfts fram i arbetet med att genomföra agendan är 
att:  

• är integrerade och odelbara – framgång krävs inom alla områden för att 

Agendan är universell – det innebär att den vänder sig till alla världens 

länder, och alla länder har ett gemensamt ansvar för genomförandet  

• Målen målen ska kunna uppnås.  

• Ingen ska lämnas utanför – genomförandet av agendan behöver ske med 

särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst 

förutsättningar.  

Det politiska ledarskapet och engagemanget är centralt för genomförandet av 

Agenda 2030. Ett politiskt åtagande på högsta nivå befästs genom beslut i 

kommun- och regionfullmäktige eller styrelse.  

Samordning av styrdokument och organisation  

Eftersom Agenda 2030 spänner över ett stort antal samhällsområden är det 

viktigt att säkerställa att de mål som lyfts fram i olika styrdokument inte står 

i konflikt med varandra. Det kan exempelvis säkerställas genom att man 

samlar styrdokument under ett gemensamt övergripande hållbarhets-

program. Det är också viktigt att organiseringen möjliggör för lärande och 

samarbete över sektorsgränser, exempelvis genom inrättandet av särskilda 

tvärsektoriella avdelningar, arbetsgrupper eller samordningsfunktioner.  
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Styrdokument kan klassificeras i olika dokumenttyper såsom:  

• visioner - program - policyer – strategier – handlingsplaner - riktlinjer.  

_____ 
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§ 182  

Information – Prideveckan - Social hållbarhet, fokus 
under 2020-2021  

Sammanfattning av ärendet 

Linn Bergsten Ahrens informerade om 

Årets pridevecka 

• Årets parad kommer vara en digital kavalkad av filmer och andra upptåg 

som live-streamas den 5 september från paradstarten klockan 13.00 och 

framåt på Kalmarsund Prides hemsida. 

• Kommunikation skapar filmerna och vi har inslag på temat i sociala 

medier. 

• Kalmarsund Pride kommer att livesända från studio hela veckan. 31 

augusti – 5 september.  

• Mörbylånga kommun är silversponsor vilket innebär att vi syns i live-

streaming, sociala kanaler, logga på sponsorsida, Facebook och 

Instagram, logga i festivalprogram och vi får ett diplom och bordsflagga.  

• Tillsammans med Länsstyrelsens landshövding och alla länets övriga 

kommuner skapas en gemensam film med kommunalråden. Som en 

budkavel genom Kalmar län. Filmerna sprids i allas sociala medier.  

Social hållbarhet, fokus under 2020-2021 

Konsten att styra mot Globala målen utifrån ett jämställdhetsperspektiv - en 
praktisk utbildning för strateger online 

Utbildningen syftar till att du kan leda och organisera arbetet med 

Agenda 2030 och/eller jämställdhetsintegrering i organisationen. Under 

utbildningen (fem halvdagar) genomför du en uppgift kopplat till ditt 

ordinarie arbete och får feedback på det. 

Kursen sker i samarbete med Jonas Frykman, som varit utrednings-

sekreterare i Agenda 2030-delegationen och utbildare i Glokala Sverige. 

Verksamhet kopplat till arbetet? 

Barnrättskoordinatorer i Kalmar län 

Samordnare, rektor skola samt IFO barn o familj deltar från Mörbylånga. 
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Samordnar större barnrättsgrupp efter varje utbildningsdag (totalt fyra dagar) 

för att redogöra för vad som avhandlats under utbildningsdagarna. Detta för 

att lättare sprida och implementera. 

Planen är att samordna en separat barnrättsgrupp utifrån ramen för samhälls-

byggnad för att göra arbetet mer effektivt för verksamheterna. 

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha övergripande kunskap om barn-

konventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkon-

ventionen praktiskt i kommunal verksamhet.  

Brottsförebyggande och drogförebyggande arbete – För ett drogfritt Öland 

• Samarbete med Borgholm när det gäller samordning av ANDT. 

• Kommande trygghetsmätning och nytt medborgarlöfte inför 2021. 

_____ 
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