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Verksamhetsstöd

Medborgarförslag - Istället för bildandet av en kommun
föreslår jag bildandet av Kalmarsunds kommun
Beskrivning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås att kommunerna Kalmar, Mörbylånga,
Borgholm och Torsås går samman i en kommun, benämnd Kalmarsunds
kommun.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 oktober 2018 § 197.
Tjänsteskrivelse, daterad den 8 mars 2019.
Överväganden
Det pågår under våren 2019 en process för att undersöka förutsättningarna
för att slå ihop Borgholms och Mörbylånga kommuner till en kommun.
Kommunfullmäktige i båda kommunerna har beslutat om ett genomföra en
folkomröstning i samband med EU-valet den 26 maj 2019. Folkomröstningen kommer att vara vägledande för hur kommunerna därefter ska agera i
frågan.
Frågan om en kommunsammanslagning som inbegriper Kalmar och Torsås
kommuner har diskuterats tidigare men inte förts vidare så att man på allvar
drivit frågan om en sådan kommunbildning.
Eftersom det råder enighet i både Borgholms och Mörbylånga kommun om
att medborgarna i kommunerna ska få ta ställning till alternativet Öland – en
kommun så finns som förvaltningen uppfattar det inte idag förutsättningar att
avbryta den processen för att starta en helt annan process med ytterligare två
kommuner.
§ 2-överväganden
Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i
kommunstyrelsens reglemente.
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den process som pågår när det
gäller en eventuell sammanslagning av Borgholms och Mörbylånga
kommuner och där medborgarna enligt beslut i båda kommunernas
kommunfullmäktige kommer att få ge uttryck för sina åsikter i en
folkomröstning den 26 maj 2019.

Mörbylånga kommun

Charlotta Rasmusson
Verksamhetsområdeschef
Verksamhetsstöd
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Ulf Gustavsson
Utredare

Fattat beslut expedieras till:
Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga.
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Anmälan av Medborgarförslag - Istället för bildandet av
en kommun föreslår jag bildandet av Kalmarsunds
kommun
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framförs förslag om att istället för bildande av en
kommun, bilda Kalmarsunds kommun omfattande kommunerna i Kalmar,
Torsås, Mörbylånga och Borgholm.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 26 september 2018.
Ålderspresidentens § 49/2018 med förslag till beslut.
Förslag på mötet
Günter Ruchatz (M) föreslår att medborgarförslaget samordnas med den
pågående utredningen Öland en kommun.
Ordföranden informerar att tidplanen för utredningen Öland en kommun är
begränsad, samt att det är kommunstyrelsens uppdrag att bereda
medborgarförslaget.
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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