Sida

FÖRSLAG TILL BESLUT
Sammanträdesdatum
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Kommunledningsutskottet - Beredande

Ärenden till kommunstyrelsens sammanträde den
8 januari 2019

Dnr 2018/001396 -162

Motion av Pia Schröder (-) - Var finns beredskapen för
en olycka på Ölandsbron?
Sammanfattning av ärendet
Motionen ställer frågan om var beredskapen för en olycka på Ölandsbron
finns samt uppmanar kommunen att tillsammans med Borgholms kommun,
genomföra en katastrofövning med en skadad bro som tema.
Beslutsunderlag
Motion inkommen den 24 september 2018.
Komunfullmäktiges ordförandes beslut daterat den 25 september 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 28 november 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till informationen om den
genomförda övningen samt om de intentioner kommunen har framåt i
tid.
_____
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Verksamhetsstöd - Kommunkansli

Motion av Pia Schröder (-) - Var finns beredskapen för
en olycka på Ölandsbron?
Beskrivning av ärendet
Motionen ställer frågan om var beredskapen för en olycka på Ölandsbron
finns samt uppmanar kommunen att tillsammans med Borgholms kommun,
genomföra en katastrofövning med en skadad bro som tema.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen den 24 september 2018.
Komunfullmäktiges ordförande, beslut daterat den 25 september 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2018.
Överväganden
Broförbindelsen mellan Öland och fastlandet är som motionären framhåller,
avgörande viktig för Öland men också för fastlandet och närmast då Kalmar
och kringliggande kommuner. Att bron faktiskt står där och fungerar trots
alla arbeten som ibland upplevs som störande, har kommit att betraktas som
en självklarhet. Det är dock som också framhålls i motionen, inte en utopi att
en olycka som skadar bron allvarligt skulle kunna inträffa.
Broförbindelsen är inte enbart en angelägenhet för Ölandskommunerna utan
också för Kalmar kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, Landstinget, Trafikverket, Sjöfartsverket, LRF med flera aktörer. Mörbylånga kommun har
länge varit aktiv för att på olika sätt starta en dialog om den planering som
måste finnas för en broskada men också genom att peka på behovet av
övningar.
Den 13 november 2018 genomfördes efter några månaders förarbete, en så
kallad seminarieövning om Ölandsbron. Övningsformatet seminarieövning
är vedertaget i den begreppsvärld som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB), använder. Syftet med övningen är vanligen att med stöd
av diskussioner och problemlösning, finna vägar att hantera allvarliga
situationer.
Övningen den 13 november hade dock ett annat syfte. Ett femtiotal personer
från knappt ett dussin olika organisationer övade och lade då grunden till en
mer detaljerad bild av konsekvenser och kritiska beroenden som en allvarligt
skadad bro skulle medföra. Det är också där vi måste börja arbetet, genom
att öka vår kunskap om exakt vad som händer när vi inte kan trafikera bron.
En återsamling för erfarenhetsutbyte kommer att ske den 18 december och
därefter fortsätter också det planeringsarbete som måste genomföras medan
bron fortfarande fungerar som avsett. Kommunen har också för avsikt att
fortsätta diskussionerna med Borgholms och Kalmar kommuner om bland
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annat personalfrågor, livsmedelsförsörjning, sjukvård och tillgång till
drivmedel. En egen övning på Öland finns då också på agendan.
§ 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 den
genomförda övningen samt om de intentioner kommunen har framåt i tid.

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 (-) - Var finns beredskapen för en olycka på Ölandsbron?
Beslutsunderlag

Motion inkommen den 25 september 2018.
Beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Kjell Magnusson
Kommunfullmäktiges ordförande

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Pia schröder <wesaborg@hotmail.com>
den 24 september 2018 20:41
Mörbylånga kommun
Motion ang katastrof på Ölandsbron

Motion till Kommunfullmäktige i Mörbylånga
Var finns beredskapen för en olycka på Ölandsbron?
Ölands båda kommuner är till 100% beroende av att Ölandsbron fungerar. Att en olycka kan ske
som för längre eller kortare tid gör bron obrukbar är inte utopisk. Efter kontak med Länstyrelsen i
Kalmar och MSB framkommer att ingen fysisk öving gjorts eller ens planerats. De övningar som
görs, består i att fatta snabba beslut vid ett skrivbord, men att fatta snabba beslut hjälper inte
ölänningarna över en skadad bro. Den övning som var utlyst till hösten 2018 är enligt uppgift
endast ett semenarium.
Min uppmaning är att kommunerna Mörbylånga och Borgholm snarast genomför en fysisk
katastrofövning. Mörbylånga Kommuns innevånare ska känna sig trygga med en katastrofplan.
Den stora frågan är, hur planerar kommunen att agera för en katastrof som stänger bron för flera
dagar?
Pia Schröder

