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Sammanfattning:  

 

Under denna inventering har arbetet fokuserats på att samla in så mycket information som möjligt för 

att skapa stora förutsättningar för projektets fortsättning. Faktainsamlingen har mynnat ut i en större 

rapport som innehåller nulägesinventering med förslag på utvecklingsmöjligheter och en lista på 

prioriterade insatser (sid 5). Rapporten redovisas i sin helhet i ett separat Powerpoint dokument.  

 

Projektdeltagarna har haft stor framgång i detta arbete och mötts av mycket positiva kommentarer, 

hoppfulla återkopplingar och en viss del negativa erfarenheter från förr. En del menar att ”detta har 

vi hört förut – inget kommer att hända ändå” men samtidigt har vi mötts av en stor förväntan om 

positiva förändringar!  

 

Tack vare Ölands Turisms medverkan i projektet har ett samarbete med hamnarna i Borgholms 

kommun inletts. En första aktivitet är att vi gemensamt kommer att medverka på den stora båtmässan 

”Allt för sjön” i Älvsjö 6-15 mars 2020. Studiebesök i de bägge kommunernas hamnanläggningar 

kommer också att ske under kommande vinter/vår. 

 

Mål med projektet:  

• Ta fram underlag för att få en ökad aktivitet i hamnarna i Mörbylånga kommun med syfte att 

nå samverkan över hela Öland 

• Nå ökad tillgänglighet, turism, entreprenörskap och attraktionskraft, både genom sjöfart, 

landbesökande och boende 

• Upprätta underlag till projektets fortsättning och upprätta förslag på långsiktig projektplan  

• Samverka med Natur- och fritidsutvecklare, Turistföreningen samt Näringslivsutvecklare 

• Kontinuerlig informationsöverföring till styrgruppen och andra intressenter. 

Metod:  

Grunden till denna rapport bygger bland annat på Mörbylånga kommuns beslut och strategi  

      ”Strategi för utveckling av södra Öland” samt ”Översiktsplan från 2014”, kunskap och 

erfarenheter inhämtade från gruppens sammansättning och projektledarens egna erfarenheter.  

Arbetsprocessen har varit sådan att projektledaren Johan Persson har rapporterat till en styrgrupp 

bestående av: 

Ulf Kyrling – projektledare Kraftsamling SydÖland 

Per Gustafsson – Driftchef på Gata och park, Mörbylånga kommun 

Matheus Tholin – Kultur- och fritidsutvecklare, Mörbylånga kommun 

Henrik Linnarsson – Länsstyrelsen Kalmar län 

Johan Göransson – Turistchef på Öland 

Dessutom har flera olika nyckelpersoner och funktioner konsulterats. 

Gruppens sammansättning har varit mycket gynnsam och kompetent men bör i efterföljande faser 

kompletteras med representanter från Region Kalmar, plankontoret och ev. andra. 

 

Faktainsamling har skett både via fysiska besök i de olika hamnarna samt genom att ta del av olika 

undersökningar och sammanställningar. På plats i hamnarna har representanter för de viktigaste 

intressenterna intervjuats om historik, nutid och framtid. Varje samtal har mynnat ut i en typ av 

SWAT-analys.  

https://www.morbylanga.se/Documents/Styrdokument/N%C3%A4ringsliv%20och%20arbete/Strategi-syd%C3%B6land.pdf
https://www.morbylanga.se/Documents/Detaljplaner/%C3%96P/2a.%20F%C3%B6rslag%20-%20Syd%C3%B6land.pdf?epslanguage=sv
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De fysiska mötena har följts upp frekvent via både ytterligare besök och telefon/mail konversationer. 

Projektledaren har skapat en bra kontakt med de olika intressenterna och byggt upp ett förtroende 

med dessa. I och med att projektledaren arbetat på konsultbasis har neutraliteten varit gynnsam. 

 

Mot slutet av projektet bjöds samtliga intressenter in till en samverkansträff som var mycket 

uppskattad. Se minnesanteckningar på sid 4. Vid denna träff skapades en första kontakt mellan de 

olika företrädarna vilket också är en bidragande orsak till projektets framgång.  

Slutsats:  

Det arbete som nu påbörjats är starten på en utveckling – framgången hänger på både kommunala 

och ideella initiativ. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!  

I och med att hamnverksamheter är förknippade med en del kostnader är det svårt att räkna fram vad 

olika satsningar och investeringar kan ge för resultat men hamnar har en naturlig dragningskraft och 

är en väsentlig del av varje orts identitet. Om man tar vara på de stora möjligheter som finns i de 

olika hamnarna kan detta vara en faktor som bidrar till både nyetableringar av företag samt 

inflyttning av boende. Detta ger i slutändan skatteintäkter.  

Hamnarna i Mörbylånga kommun, både kommunägda samt privata, har ett relativt omfattande 

renoveringsbehov efter brist på investeringar och underhåll under många år. 

Renoveringsbehoven består oftast i muddringsarbeten, kajrenoveringar samt till viss del 

infrastruktursatsningar. Samverkan mellan hamnarna bör vara en stor fördel vid gemensamma 

upphandlingar och underhållsinsatser genom att kunna koordinera dessa arbeten. 

Alla hamnar har sina specifika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter men med bra samverkan 

och samordning finns en stor potential att utveckla olika verksamheter. Här kan kommunen vara en 

del och privata aktörer och föreningsliv en annan av ett samverkansforum.  

Samverkan med Borgholms kommun, Kalmar turistbyrå och andra hamnar, i första hand i 

Kalmarsundsregionen men även i övriga delar av Östersjöområdet och Danmark är en annan 

framgångsfaktor. 

Strandskyddslagen har medfört att flera verksamheter blivit begränsade i sitt utövande. Om Öland 

hade kunnat bli ett LIS-område hade möjligheterna varit mycket större. 

Planprogram och detaljplaner bör upprättas i samtliga hamnar för att underlätta nya etableringar. 

Kommunen bör ses som ett utvecklingsområde – inte flera.  

För att bevara mångfalden och möta behoven från fastboende, besökare och näringsliv bör varje 

hamn profilera sig för att det skall finnas en drivkraft att besöka de olika områdena. Någon vill 

kanske satsa på lugn och naturturism medan en annan vill ha näringsliv eller stort antal besökare. Det 

är detta som är vår styrka – att det finns så mycket att se och göra för alla!  

Projektgruppen anser att projektet bör drivas vidare för att nå långsiktighet och vara en 

sammanbindande länk mellan olika intressenter.  

Att satsa på hamnarna skulle ge en ökad attraktionskraft och ytterligare stärka varumärket för både 

Mörbylånga kommun samt för Öland. 
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Samverkansträff mellan hamnarna i Mörbylånga kommun 

Hotell Skansen, Färjestaden 2019-11-05 

 

Minnesanteckningar av Johan Persson 

 

Eftermiddagen inleddes med en välsmakade lunch och sedan hälsade turistchef Johan Göransson alla 

välkomna till samverkansträffen. Ulf Kyrling informerade om bakgrunden till detta projekt. 

 

Därefter presenterade projektledare Johan Persson den nulägesbeskrivning som ligger till grund för 

det fortsatta arbetet med att utveckla hamnarna i Mörbylånga kommun. Deltagarna fick ta del av 

huvudinnehållet i rapporten och komma med inspel och kommentarer. En del gamla negativa 

erfarenheter lyser igenom men samtidigt är framtidstron och viljan att inleda/återuppta samarbete 

mellan de olika hamnarna stor.  

För tillfället är det många olika projekt och arbeten som pågår – planprogram, detaljplaner och 

underhållsarbeten. Det är även olika förutsättningar beroende på vilka olika lagar och skydd samt 

ägarförhållanden som styr vardagen. I vissa hamnar skulle t.ex. en mer anpassad 

strandskyddslagstiftning öka möjligheterna att på ett hållbart sätt ta hand om besökare och kunna 

utveckla verksamheter. Flertalet hamnar har även likvärdiga behov av renovering och muddring. 

Samverkan inom detta område skulle kunna bidra till att bättre nyttja olika kompetenser samt kunna 

pressa ner kostnader för underhållsinsatser genom gemensamma upphandlingar mm. 

 

Lasse Wellin följde på med information om vilka medel som kan sökas inom det så kallade LUKÖ-

projektet. (Lokal Utveckling Kalmar Öland) http://kalmaroland.se/  

 

Turistchef Johan Göransson informerade om den stora enkät som genomförts och som lyfter fram 

alla fantastiska resultat som Öland och Ölänningarna gett. Resultatet sätter Öland på kartan på ett sätt 

som tidigare inte skådats. I merparten av de kriterier som de svarande fått fylla i hamnar Öland på 

topp tre eller högst upp! Johan Göransson lyfter fram att detta beror på alla fantastiska Ölänningar 

som gjort sitt allra bästa för att ge Ölands besökare en positiv vistelse!  

 

För att kunna bidra till att ytterligare öka Ölands attraktivitet vill Ölands turistförening stötta 

aktörerna i de berörda hamnarna med bland annat marknadsföring. Turistföreningen assisterar med 

tips och hjälpmedel för att kunna synas mer i sociala medier, att komma tidigt i diverse sökmotorer 

mm.  Dessutom värderas även möjligheterna att medverka vid mässan ”Allt för sjön” i Älvsjö 

2020.På http://oland.se/ samlas all marknadsföring som Ölands turism erbjuder. 

 

Som avslutning på dagen fick varje hamns representanter ta fram en lokal utvecklingsplan i 

miniformat baserat på LUKÖ-mallar. Kreativiteten var stor och många olika förslag kom fram. Efter 

det följde en diskussion om inkomna förslag och vilka som är realistiska och genomförbara och vilka 

som kan behöva lite mer förarbete och annan finansiering. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att med gemensamma krafter och en god samordning kan vi 

lyfta de olika hamnarnas attraktivitet och dess aktiviteter till nya nivåer.  

Alla hamnarna har olika förutsättningar och möjligheter. Medan någon hamn vill satsa på lugn och 

naturturism kan en annan hamn jobba med andra mål. Det är detta som är den stora styrkan med 

södra Ölands hamnar – vi har tillsammans möjligheten att ge besökande från både sjö och land olika 

erfarenheter och upplevelser beroende på vilken hamn man väljer att besöka.  

 

http://kalmaroland.se/
http://oland.se/
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Prioriterade insatser hamnprojektet 2020 

Röd text är insatser som anses möjliga att göra inom projektet under 2020  

Övriga insatser kräver planering tillsammans med Mörbylånga kommun och hamnarnas 

representanter för genomförande på längre sikt. 

 

Färjestaden Mörbylånga Degerhamn Grönhögen Gräsgård Bläsinge 

Info Point Info Point Info Point Info Point Info Point Info Point 

Skyltar/ 

hänvisningar 

från landsvägar 

etc. 

Skyltar/ 

hänvisningar 

från 

landsvägar 

etc. 

Skyltar/ 

hänvisningar 

från 

landsvägar 

etc. 

Skyltar/ 

hänvisningar 

från landsvägar 

etc. 

Skyltar/ 

hänvisningar 

från 

landsvägar 

etc. 

Skyltar/ 

hänvisningar 

från landsvägar 

etc. 

Anslagstavla Anslagstavla Anslagstavla  Anslagstavla Anslagstavla Anslagstavla 

Vindskydd  Vindskydd Vindskydd Vindskydd 

(kolla med 

Stenåsa) 

Vindskydd Vindskydd 

Detaljplan? Detaljplan? Detaljplan? Detaljplan? Detaljplan? Detaljplan? 

Upp-

snyggning: 

minnessten, 

konstverk, 

sittplatser  

Sittbänkar Bättre 

belysning 

Översyn 

belysning, 

elinstallationer 

Museum – 

öländska 

vrak 

Filémaskinen – 

flytt (temporärt) 

(Lasse Wellin) 

Små-

båthamnen: 

fler 

vattenutkast, 

eluttag, 

översyn av 

befintliga 

Muddring 

inseglings-

rännan 

Renovering 

brygga 

småbåtshamn 

Större 

samlingslokal/ 

Servicehus 

 

Avlopp 

behövs 

Renovering 

kajer  

Översyn 

belysning 

Översyn 

pir/kaj 

Total 

översyn inre 

hamn 

VA till SSRS:s 

lokal (20 m) 

 

Renovering 

pirar 

VA: utreda 

förutsättningarna 

Vinterförvaring 

utökad yta 

Överkörnings-

skydd 

Hpk-platta, 

bränsledepå 

Hkp-platta, 

bränsledepå 

Utökade 

parkerings-

möjligheter 

Muddring 

Muddring 

småbåtshamn i 

samband med 

utbyte av 

bryggor? 

Översyn el-

installationer, 

belysning 

Muddring 

småbåtshamn 

Östersjö-

centrum? 

Muddring  

 Marinservice, 

båt-

uppläggning 

Östersjö-

centrum? 

Restaurang-

byggnad 

  

 

 


