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Anteckningar från dialogmöte i Mörbylånga den 
15 november  2016 

Kommunfullmäktige inbjöd till dialogmöte i Mörbylånga den 15 november 

2016 i hembygdsgården med start klockan 19.00. 

Mötet inleddes med att tf kommunchef Ann Willsund berättade om vad som 

händer i Mörbylånga med omnejd. Hon lyfter fram följande punkter. 

 Mörbylånga är ett växande samhälle. För några år sedan var frågan i 

förskolan ”Vad ska vi göra med alla lokaler?”. Nu är det fullt. 

Skansenskolan har vuxit och barnfamiljer flyttar in till Mörbylånga. 

 I Mörbylånga har kommunen bibliotek, fritidsgård och på tisdagar finns 

en öppen ateljé för alla åldrar i Kamerala villan. 

 Kommunen driver HVB-hem för ensamkommande flytkingbarn. 

Planerar att bygga ett nytt HVB-hem med 30 platser som ska ersätta de 

HVB-hem som finns idag. 

 Kommunen har särskilda boenden på Rönningegården, Lindero och Villa 

Viktoria och gruppbostäder Hedvigsborg och Gästgivaren.  

 I Mörbylånga finns också undervisning i svenska för invandrare och här 

finns även arbetsmarknadsenheten.  

 Nytt högstadium i Färjestaden kommer att påverka Skansenskolan. 

Skolan kommer även i  fortsättningen att ha kvar verksamheten ända upp 

till och med årskurs 9, men förmodligen med två paralleller, vilket 

betyder en mindre skola än i dag.  

 I Mörbylånga finns två asylboenden där Migrationsverket är ansvariga. 

Det ena, Kajutan, är nu på väg att stängas. 

 Verksamhet pågår i hamnen och upphandlingar för bland annat södra 

kajen är på gång. 

 Sockerbruksområdet har stor potential för att kunna utvecklas som ett 

kulturområde. 

 Laddstolpar planeras vid torget och beräknas vara klara i maj 2017. 

 Planer finns för tankstation för biogas. I samband med tankstationen 

planeras också för en bussdepå. 

Efter informationen följer en diskussion med politiker. Fem partier finns 

representerade i panelen, nämligen Moderaterna, Socialdemokraterna, 
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Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Samtalet leds av 

fullmäktiges ordförande Kjell Magnusson. 

Hamnen i Mörbylånga 

Från publiken: 

I nuvarande planering ska de högsta byggnaderna finnas i väster. Bättre att 

spegelvända höjden så att de högsta byggnaderna byggs österut.  

Ta inte bort så mycket av Järnvägsgatan och se till att markytan som finns i 

hamnen i dag behålls så att den öppenhet som finns idag blir kvar. 

Planera in ytor för olika verksamheter i bottenplanet på byggnaderna runt 

hamnen, gärna i form av en flexibel lösning så att de lätt kan göras om till 

bostäder om intresset för verksamhetslokaler inte blir så stort. 

Från politikerna: 

Vill inte spegelvända höjden på byggnaderna i hamnen. Tanken är att den 

lägre höjden i öster ska vara en koppling till de låga byggnaderna i köpingen. 

Högsta höjden på de byggnader som nu funnits i hamnen blir också maxhöjd 

för de nya byggnaderna. 

Järnvägsgatan kommer att bli tillräckligt bred, dessutom kommer det att 

finnas flera gångvägar mellan de olika huskropparna.  

Planprogrammet för området revideras nu, sedan kommer detaljplaner att tas 

fram. Då kommer man att ta med lokaler för olika verksamheter. 

Varför så höga hus? Man skulle kunna ha lite lägre hus istället så att de nya 

byggnaderna kommunicerar bättre med omgivningen.  

Medborgarförslag om förbifarten till rastplats Klovenhall 

Från publiken: 

Vad händer med det två år gamla medborgarförslaget om förbifarten till 

rastplatsen Klovenhall? 

Från politikerna: 

Ärendet har varit uppe för politisk behandling men har återremiterats till 

förvaltningen. Frågan är komplicerad med flera inblandade parter. Vidare 

utredning och arbete pågår för att lösa frågan. 

Namnbyten på gator i Mörbylånga 

Från publiken: 

Varför har förslag till namnbyten på gator i Mörbylånga avslagits? 

Från politikerna: 

Ytterst restriktiva med att ändra namn på befintliga gator. Det är komplicerat 

med tanke på att så många olika parter blir påverkade av detta. 

När det gäller namn på nya gator så är traditionen att vända sig till 

hembygdsföreningarna för att få förslag till namn. 

Personalsituationen i kommunen 

Från publiken: 

Hur ser personalsituationen ut i kommunen? 
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Från politikerna: 

Det är ansträngt inom vissa områden. Det är svårt att få tag på personal inom 

förskola, förskola och socialtjänst. Man arbetar på en kompetensför-

sörjningsplan och det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. Man kan 

konstatera att det kommer fler ansökningar till tjänster i Färjestaden än i 

Mörbylånga. 

Det behövs mer bostäder eftersom de flesta vill bo nära jobbet. Det är också 

viktigt att kollektivtrafiken fungerar bra och smidigt.  

Fler frågor om hamnen 

Från publiken: 

Arbetena på östra sidan av hamnen behöver gå fortare. Rivningen går för 

långsamt.  

Hur kommer hyrorna att bli, vilka ska kunna bo här? 

Vilka planer finns för framtida vinterförvaring av båtar? 

Från politikerna: 

Nu monteras sådant som är av metall ner. Övrig rivning kommer att göras av 

exploatören när detaljplanen är klar. 

Hyror är svårt att bestämma innan bostäderna är byggda. 

Troligen en ny byggnad på västra delen av sockerbruksområdet för 

vinterförvaring av båtar. 

Projektet i hamnen är viktigt, det behövs fler bostäder i Mörbylånga. Många 

vill flytta hit men kan inte eftersom det saknas bostäder. Hotell, kultur- och 

verksamhetslokaler och bad är viktiga för att locka folk till Mörbylånga.  

Gatubelysning 

Från publiken: 

Dålig gatubelysningen mellan Fågelvägen och Rönningevägen. 

Belysning trasig på Strandpromenaden, ingen verkar sköta området. 

Från politikerna: 

Tar med frågan till kommunen. 

Skolan 

Vilka ska gå högstadiet i Mörbylånga i framtiden när en ny kommunal 

högstadieskola öppnar i Färjestaden? Vad blir kvar i Mörbylånga? Riskerar 

att bli en A- och en B-skola.  

Kommer man att kunna locka lärare till Mörbylånga när skolan öppnar i 

Färjestaden? 

Kommer verkligen barnfamiljer i fortsättningen att vilja bosätta sig i 

Mörbylånga när den nya skolan är igång i Färjestaden? Ny fräsch skola mot 

gammal och sliten? 

Från politikerna: 

Det är inte klart exakt var gränsen mellan skolorna i Färjestaden och 

Mörbylånga. Men oavsett var gränsen går så finns det fria skolvalet som gör 

att man själv kan välja vilken skola man vill gå i. För närvarande räknar 
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kommunen med att det blir ett två-parallelligt högstadium i Mörbylånga. En 

lite mindre skola kan ofta ha stora kvaliteter som kan locka elever. 

Lärare anställs i Mörbylånga kommun, en del kommer att dela sin tid mellan 

Färjestaden och Mörbylånga. 

Övrigt 

Dessutom togs frågor upp om badplatsen Balken, byggnationen i Norra 

viken, flytt av brandstationen, väg förbi Kyrkbyn, sjukgymnastiken i 

Mörbylånga och önskemål om konstgräsplan. 

Sett till antalet inlägg var det följande frågor som engagerade mest. 

Mörbylånga hamn   20 

Skolan      4 

Gatubelysning     3 

 

Ulf Gustavsson 

Kommunsekreterare 
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