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Kommunledningsutskottet - Beredande

Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den
8 januari 2019

Dnr 2018/001343 -162

Motion av Pia Schröder (-) - Vad händer vid en
katastrofal olycka på Ölandsbron?
Sammanfattning av ärendet
I motionen framställs yrkandet att kommunen tillsammans med
Länsstyrelsen i Kalmar län samt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), arbetar fram och genomför en större övning med en
skadad broförbindelse som tema.
Beslutsunderlag
Motion inkommen den 6 september 2018.
Kommunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 12 september 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 21 november 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till informationen om
pågående planeringsarbete gällande allvarliga störningar på Ölandsbron.
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1 (1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Dnr

2018-11-21

2018/001343-162

Verksamhetsstöd - Kommunkansli

Motion av Pia Schröder (-) - Vad händer vid en
katastrofal olycka på Ölandsbron?
Beskrivning av ärendet
I motionen framställs yrkandet att kommunen tillsammans med
Länsstyrelsen i Kalmar län samt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), arbetar fram och genomför en större övning med en
skadad broförbindelse som tema.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 6 september 2018.
Kommunfullmäktiges ordförande, beslut daterat den 12 september 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 21 november 2018.
Överväganden
Mörbylånga kommun har varit och fortsätter att vara aktiv i frågor som rör
beredskapsplanering och genomförande av olika övningar som gäller
allvarliga skador på broförbindelsen till fastlandet. Skälen för detta är
uppenbara i form av att den planering som finns är delvis föråldrad samt
broförbindelsens stora och avgörande betydelse.
Att det är nödvändigt att öva för att lära sig att hantera allvarliga samhällsstörningar är ställt bortom all tvekan. Det är däremot också viktigt att
aktörerna vet vad det är de ska öva. I motionen beskrivs en fysisk övning
med folk och båtar på plats för allmänheten men det är oklart vad som avses
med detta.
I föreberedelserna för en framgångsrik och lärande övning ingår att kartlägga
och lyfta fram konsekvenser och kritiska beroenden. Hur många medborgare
arbetar på fastlandet och hur många barn har de? Om bron skadas allvarligt
kommer familjer att splittras och det kommer att behövas en beredskap för
att ta hand om ett antal barn vars föräldrar befinner sig på fastlandet.
Det finns en lång rad frågor att ställa och försöka ta fram svaren på. Hur
länge räcker förråden av livsmedel och drivmedel? Om färjor eller andra
sjötransportalternativ kan ordnas fram, vilka ska då få följa med på den
första turen och varför? Hur ska ordningsstörningar och risk för en
hamstringsvåg hanteras? Hur ska transportfrågor på Öland lösas i en
situation där allt drivmedel är på upphällningen?
Planeringsarbetet för en ökad beredskap för allvarliga störningar på
Ölandsbron har nu tagit förnyad fart med ett antal träffar under
länsstyrelsens värdskap, en genomförd mindre övning samt ett planerat
erfarenhetsutbyte av denna i december månad. Kommunen ska fortsatt arbeta
med kunskapsinhämtning rörande kritiska beroenden samt också med
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sannolikhet, genomföra egna mindre övningar. När det gäller övningar av
den dignitet som motionen förespråkar, sker detta i så fall på länsstyrelsens
initiativ. Ett nära samarbete mellan Borgholm, Kalmar och Mörbylånga
kommuner i frågor som rör brostörningar, bidrar dock till att öka trycket på
det omgivande samhällets aktörer.
§ 2-överväganden
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens
reglemente § 2.
Förvaltningens förslag till beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till informationen om pågående
planeringsarbete gällande allvarliga störningar på Ölandsbron.

Charlotta Rasmusson
HR/administrativ chef

Fattat beslut expedieras till:
Pia Schröder

Jonas Jansson
Utredare
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Kommunfullmäktiges ordförande
Kjell Magnusson
Kjell.magnusson@morbylanga.se
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige för anmälan

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22)
Beslutande

Kjell Magnusson
Ärende

Motion av Pia Schröder (-) - Vad händer vid en katastrofal olycka på Ölandsbron?
Beslutsunderlag

Motion inkommen den 6 september 2018.
Beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kjell Magnusson
Kommunfullmäktiges ordförande

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Pia schröder <wesaborg@hotmail.com>
den 6 september 2018 11:46
Mörbylånga kommun
Motion

Olycka på Ölandsbron
Vad sker vid en katastrofal olycka på Ölandsbron? Varken Länsstyrelsen i Kalmar eller MSB har
något svar. En övning är inplanerad i höst och den övningen består i ett seminarium, alltså en
teoretisk övning vid ett skrivbord. Hos MSB säger man att det i kommunen ska finnas en
beredskap för en katastrof och den beredskapen går ut på att man snabbt ska kunna fatta beslut.
Beslut om vadå? Det finns ingen substans bakom de teoretiska ”övningar” som ska ske. Vad
hjälper snabba beslut när det inte finns någon verklighet bakom. Under mina 25år som ölänning
har jag inte någon gång upplevt en fysisk övning med båtar och personal på plats.
Det är kommunens skyldighet att ha en vital plan vad som ska ske vid en eventuell katastrof på
Ölandsbron. Bron är gammal och trafikintensiteten har ökat och kommer öka. Det finns förslag
finns på tyngre lastbilar samtidigt som väder och vind sliter på den bro som konstruerades fel
med bräckvatten som arbetsmaterial istället för vanligt vatten. Vi Ölänningar har lärt oss leva
med ständiga reparationer och bara det borde ge berörda en tankeställare.
Så med min motion kräver jag att Mörbylånga Kommun tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar
Län och MSB arbetar fram och genomför en fysisk övning med folk och båtar på plats för
allmänheten.
Pia Schröder
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