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§ 280 Dnr KS 2019/000115  

Medborgarförslag - Ordna långtidsparkering i anslutning 
till bussarna Färjestaden - Kalmar  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att ordna en långtidsparkering i 
Färjestaden så att pendlare bättre kan utnyttja kollektivtrafiken mellan Öland 
och Kalmar. Förslagsställaren påpekar att bristen på bussturer från övriga Öland 

gör det svårt att pendla med kollektivtrafik och att detta förslag skulle underlätta 
för de som bor utanför Färjestaden men som inte vill belasta trafiken och miljön 

mer än nödvändigt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 39/19. 
Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019. 

Kultur- och tillväxtnämndens § 135/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen förhandlar med flera 
markägare om anläggning av långtidsparkering på lämplig plats intill 
busshållplats.  

_____ 
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§ 135 Dnr KTN 2019/000194  

Medborgarförslag - Ordna långtidsparkering i 
anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att ordna en långtidsparkering i 
Färjestaden så att pendlare bättre kan utnyttja kollektivtrafiken mellan Öland 
och Kalmar. Förslagsställaren påpekar att bristen på bussturer från övriga 

Öland gör det svårt att pendla med kollektivtrafik och att detta förslag skulle 
underlätta för de som bor utanför Färjestaden men som inte vill belasta 

trafiken och miljön mer än nödvändigt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 39/19. 
Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen förhandlar med flera 

markägare om anläggning av långtidsparkering på lämplig plats intill 
busshållplats.  

_____ 
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Medborgarförslag - Ordna långtidsparkering i 
anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar  

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit avseende att ordna en långtidsparkering i 
Färjestaden så att pendlare bättre kan utnyttja kollektivtrafiken mellan Öland 

och Kalmar. Förslagsställaren påpekar att bristen på bussturer från övriga 
Öland gör det svårt att pendla med kollektivtrafik och att detta förslag skulle 

underlätta för de som bor utanför Färjestaden men som inte vill belasta 
trafiken och miljön mer än nödvändigt.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019 § 39/19. 

Tjänsteskrivelse daterad 6 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Samhällsbyggnad söker efter lämpliga ytor att anlägga långtidsparkering på. 

Förhandling förs med flera markägare för att finna en plats där 
långtidsparkering och busshållplats finns nära varandra. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att alternativa förslag till beslut saknas. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar perspektivet ”trygghet och säkerhet” beträffande möjligheten att 

kunna välja tryggare och miljövänligare transport. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen förhandlar med flera 

markägare om anläggning av långtidsparkering på lämplig plats intill 
busshållplats.    

Daniel Jonsson 
Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 
Gator- och servicechef 
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§ 39 Dnr 2019/000115  

Anmälan av Medborgarförslag - Ordna 
långtidsparkering i anslutning till bussarna Färjestaden 
- Kalmar  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att en långtidsparkering ordnas i 

Färjestaden i anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 13 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 30/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden 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.     

_____ 
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Karin Nilsson, karin.nson@gmail.com 
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� Mörbylånga 
Wkommun Medborgarförslag 

Mörbylånga kommun 

lnk. 2019 -02- 1 3 

Dnr ................................................ .
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den

Dina kontaktuppgifter: 

Namn: 

Karin Nilsson 
Gatuadress: 

Kummelvägen 8 
Postnummer och ort: 

38692 Färjestaden 

enskildes delaktighet som ska öka. 
·· 

Telefon: 

 
Mobil: 

 
E-postadress:

karin.nson@gmail.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Långtidsparkering ordnas i Färjestaden 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

Mitt förslag är att det ordnas 
långtidsparkering i anslutning till en hållplats för bussarna till Kalmar från Färjestaden. 
Parkeringen bör ha platser för flera dagar och hela veckor. 
Bussturerna Kalmar-Färjestaden är många och går sju dagar i veckan - även kvällstid. Till 
Färjestaden från "omlandet" på Öland är turerna glesa och många är bundna till skoldagar. 
På kvällar, lördag/söndag och helger går inga bussar över huvud taget. 
Med långtidsparkering i Färjestaden kan vi ta bilen dit och åka vidare kollektivt till Kalmar 
och även vidare därifrån i mycket större utsträckning. 
Ett initiativ från kommunens sida att sporra oss till omtänk när det gäller bilåkandet och 
klimatmål 

[8J Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Namnteckning: 

Ort och datum: Namnteckning: 

Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

Skriv ut blanketten 


