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§ 7 Dnr 2019/000019 550 

Medborgarförslag - Ny industrihamn i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren anser att en ny industrihamn bör anläggas i Mörbylånga. 

Ett argument för förslaget är att köbildningen på Ölandsbron då skulle 
minska.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018.  
Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2018, § 199.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Mörbylånga hamns mindre 
goda lämplighet samt de allt för stora kostnaderna som en ombyggnad till 
industrihamn skulle medföra.  

_____ 
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Medborgarförslag - Ny industrihamn i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

Förslagsställaren anser att en ny industrihamn bör anläggas i Mörbylånga. 
Ett argument för förslaget är att köbildningen på Ölandsbron då skulle 
minska.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2018, § 199. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2018.    

Överväganden 

Den nuvarande hamnen i Mörbylånga är idag klassad som fritidsbåtshamn 
och har ett maximalt djup på 3 meter. Det innebär en kraftig begränsning i 

avseende på vilka fartyg som kan trafikera hamnen. Dagens handelsfartyg är 
vanligen allt för stora och betydligt mer djupgående. Att bifalla förslaget 
skulle då innebära att omfattande arbeten skulle behöva genomföras i 

hamnen som framförallt måste göras betydligt större. Ytor som idag inte 
ryms i den pågående planprocessen skulle behöva tas i anspråk och 

kostnaderna skulle på det här stadiet bli svåröverblickbara. En annan nackdel 
med förslaget är att all tung trafik skulle behöva gå genom Mörbylånga 
tätort, även med hänsyn taget till en ny infart. 

För närvarande är företaget Cementas framtid i kommunen osäker och 
kommunen är aktiv i försöken att rädda kvar produktionen och arbets-

tillfällena. Det är i sammanhanget viktigt att också lyfta den betydelse som 
Cementas hamn har och kan komma att få. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Mörbylånga hamns mindre 
goda lämplighet samt de allt för stora kostnaderna som en ombyggnad till 

industrihamn skulle medföra.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 
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Fattat beslut expedieras till: 

Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-10-23  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 199 Dnr 2018/001409 550 

Anmälan av Medborgarförslag - Ny industrihamn i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om en ny industrihamn i Mörbylånga, 
som skall ersätta befintlig industrihamn i Kalmar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 26 september 2018. 
Ålderspresidentens § 51/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 
normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 
medborgarförslaget inkom till kommunen.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga 
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