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§ 7 Dnr 2019/000019 550 

Medborgarförslag - Ny industrihamn i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren anser att en ny industrihamn bör anläggas i Mörbylånga. 

Ett argument för förslaget är att köbildningen på Ölandsbron då skulle 
minska.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018.  
Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2018, § 199.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Mörbylånga hamns mindre 
goda lämplighet samt de allt för stora kostnaderna som en ombyggnad till 
industrihamn skulle medföra.  

_____ 
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Medborgarförslag - Ny industrihamn i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

Förslagsställaren anser att en ny industrihamn bör anläggas i Mörbylånga. 
Ett argument för förslaget är att köbildningen på Ölandsbron då skulle 
minska.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 26 september 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2018, § 199. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2018.    

Överväganden 

Den nuvarande hamnen i Mörbylånga är idag klassad som fritidsbåtshamn 
och har ett maximalt djup på 3 meter. Det innebär en kraftig begränsning i 

avseende på vilka fartyg som kan trafikera hamnen. Dagens handelsfartyg är 
vanligen allt för stora och betydligt mer djupgående. Att bifalla förslaget 
skulle då innebära att omfattande arbeten skulle behöva genomföras i 

hamnen som framförallt måste göras betydligt större. Ytor som idag inte 
ryms i den pågående planprocessen skulle behöva tas i anspråk och 

kostnaderna skulle på det här stadiet bli svåröverblickbara. En annan nackdel 
med förslaget är att all tung trafik skulle behöva gå genom Mörbylånga 
tätort, även med hänsyn taget till en ny infart. 

För närvarande är företaget Cementas framtid i kommunen osäker och 
kommunen är aktiv i försöken att rädda kvar produktionen och arbets-

tillfällena. Det är i sammanhanget viktigt att också lyfta den betydelse som 
Cementas hamn har och kan komma att få. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Avslå medborgarförslaget med hänvisning till Mörbylånga hamns mindre 
goda lämplighet samt de allt för stora kostnaderna som en ombyggnad till 

industrihamn skulle medföra.    

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Jonas Jansson 

Utredare 
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Fattat beslut expedieras till: 

Roger Helmersson, Esplanaden 44, 386 50 Mörbylånga 
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§ 199 Dnr 2018/001409 550 

Anmälan av Medborgarförslag - Ny industrihamn i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om en ny industrihamn i Mörbylånga, 
som skall ersätta befintlig industrihamn i Kalmar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 26 september 2018. 
Ålderspresidentens § 51/2018 med förslag till beslut.  

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 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

gjo
Markering



1??1 Mörbylånga W kommun Medborgarförslag 

Mörbylånga kommWl 
Kmnmunstyrclscn 

Ink. 2018 -09- 2 6 

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 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 

Ro e-{ .J-k lwte · ssoV\ 
Telefon: 

Gatuadress: 

~5 . l~ ~-t\A 1-tLt 
Mobil: 

o :r-60 -8 5 z_ 5 ~ 
E-postadress: 

vro er~ h.elVVt. 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

A) l :st~ (} tt {tf r bt ld&vdd C>YV e-lA k..ovv-t VY\ UVl,; ~,-e_ "b l~<" ) ~5 
blld~~d-e;t:: oY\1 ~~~!6UI'\.dS kovV\W\UVI.J OVV'\..f&tmiA..c::.)e_ 

~\~( K~W\Uv\_,, ~.ös i::::::.Ovv'IYV\U""'-/ 'H-~fb,j)§~~ k:CM"IIY'u""t 

6c.:5 ~lVV".S k::_CN\1\ wtUVl. 

8) BYD f' f b l~ -e)_ K (v,_)) ~CUA- Mg ( fo J i~~~ crvtA_ 

~'Si1ölv..ol~ or+~ kol böcl~ 
c) N 't \VLci~ ~INI.~ ~ K6 (lo~ l~vt~ 

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

A) D~~"~r ~ -+<ovvHV\l>~( vt~ lAd\ 'f U \.L.vt=trclJ~ a." lodsurpj~fk'r 
dC-tA. VV1&V\ M-i'vt"2::.1·< .. etr k:C>fsf·v":t..clerloo\.~ -fbY11C~f-spo-s1+-; ov-..Q..ti.A...~ ev "'R o1 ~ W\ l V\~~~ rycLLcl p~ 01 &lA..d~ lo~"'-
U Jflrlo; "'d ..J. 'i. e.- rvV.l-<>-cA- Kol bo.Y~, o-C-IA 111\CJ!~ (~"j" 
c J %.;, u. e-\'"V~ t\;;> b c_ .j-.' A fu) ) V\ eh.J ~;,Tv~' \A 0> ~ ..., l !;(,__J YV\C> r 

A...t=.~roi-etv--.o. slto.U.. ~,~-.? sooiV'c'=l o \&lAd~~ ö>~Lt...--hCI-v\ 
cxi/_ ~ V1. <:; ~ u~ 1o lldvV-"t) -e-v-. p~ Vl uv~ ~Co V\ el e o \ ölud & lov-o 1-1 , 

~ag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

Blanketten skickas eller taxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, tax: 0485-472 71 
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