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§ 70 Dnr KTN 2019/000096  

Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk 
(S) - Utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en unik 
badattraktion i kommunal regi 

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att utreda möjligheten att utveckla 

kalkbrottet i Grönhögen till en kommunal fritids- och badanläggning.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 21 augusti 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018 § 122.  
Tjänsteskrivelse, daterad den 5 april 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen besvaras med hänvisning till uppdrag från kommunstyrelsen 
att utreda om det är möjligt att göra Kalkbrottet i Grönhögen till en 

kommunal badplats.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Motion av Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk 
(S) - Utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en unik 
badattraktion i kommunal regi 

Beskrivning av ärendet 

En motion har inkommit med förslag om att utreda möjligheten att utveckla 
kalkbrottet i Grönhögen till en kommunal fritids- och badanläggning.   

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 21 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018 § 122. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 5 april 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Motionärerna föreslår att kommunen påbörjar en utredning med syfte att 

utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en fritids- och badanläggning i 
kommunal regi. I utredningen ska överväganden om driftformer och 
samverkan med förenings- och näringslivs ingå. 

Kommunstyrelsen har gett verksamheten i uppdrag att tillsätta en utredning 
om möjligheten att göra kalkbrottet till en kommunal badplats. Utredningen 

är pågående och verksamheten är i dialog med lokala intressenter i 
Grönhögen. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att inga alternativa förslag är nödvändiga. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Förvaltningen bedömer att förslag till beslut inte behöver kommuniceras 

enligt förvaltningslagens regler. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen besvaras med hänvisning till uppdrag från kommunstyrelsen att 

utreda om det är möjligt att göra Kalkbrottet i Grönhögen till en kommunal 
badplats.   



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-04-05 

Dnr 

KTN 2019/000096 

Sida 

2(2) 
 

 

Eleonor Rosenqvist 

Verksamhetsområdeschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Henriette Koblanck (S) 
Matilda Wärenfalk (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 

Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 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 Henriette Koblanck (S) och Matilda Wärenfalk (S) - Utveckla kalkbrottet i 

Grönhögen till en unik badattraktion i kommunal regi. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 21 augusti 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
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Under denna varma sommar har hundratals människor, såväl bofasta som 

sommarölänningar och turister, varje dag besökt kalkbrottet i Grönhögen för att 

bada, sola på klipporna och njuta av det klara, algfria, smaragdgröna vattnet. Platsen 

är märkvärdig och helt unik. Det är en oslipad diamant med enorm 

utvecklingspotential som Mörbylånga kommun måste ta vara på.  

 

Vi socialdemokrater föreslår därför: 

 att kommunen omgående startar en utredning och process med syfte att 

utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en unik och fritids- och badanläggning i 

kommunal regi. I utredningen ska ingå överväganden om driftformer och 

samverkan med förenings- och näringsliv.  
 
 

 

Henriette Koblack (S)   Matilda Wärenfalk (S) 

Socialdemokraterna på Södra Öland 

 


	SMorbylanga19061013201
	21 Motion av H Koblanck (S) och M Wärenfalk (S) - Utveckla kalkbrottet i Grönhögen till en unik badattraktion i kommunal regi

