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Svar på motion från Centerpartiets fullmäktigegrupp 
"Arbeta för att Trafikverket tar över ansvaret för färjan 
mellan Mörkö och Oaxen" 

Dnr: HM 14/52 

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit där Trafikverket föreslås ta över driften av fårjan mellan Mörkö och 
Oaxen. Då kommunen inte driver fårjelinjen så är det inte möjligt för kommunen att driva 
frågan mot Trafikverket 

På Trafikverkets avdelning för nationell planering finns en fårjesamordnare som arbetar som 
beställare gentemot Trafikverkets Färjerederi. Färjerederiet bedrivs som en resultatenhet, 
fristående från Trafikverkets ordinarie verksamhet. 

Trafikverket Region Stockholm tar beslut om eventuellt nya leder att trafikera. 

Den som är huvudman för trafiken mellan Mörkö och Oaxen, som nu är enskild, kan inkomma 
med en ansökan om att göra fårjeleden statlig. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2017-02-16 
Motion "Arbeta för att Trafikverket tar över ansvaret för fårjan mellan Mörkö och Oaxen", 
2016-08-06 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kontorets förslag innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 
Nämnden antar samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16, som sitt svar 

på motionen och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

--~~ J~nHagland 
Scl,mhällsbyggnadsdirektör 
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Tjänsteskrivelse l 2017-02-16 l Södertälje kommun l Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Handläggare: Anders Bengs 
Tekniskt ansvarig kommundelarna 
Samhällsbyggnadskontoret 
Telefon (direkt): 08-523 037 72 
E-post: anders.bengs@sodertalje.se 

Beslutet expedieras till 
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Kommunstyrelsen 
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Centerpartiets fullmäktigegrupp 

l december 2014 

Motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp. 
"Arbeta för att Trafikverket tar över ansvaret för färjan 
mellan Mörkö och Oaxen" 

Motion väckt vid kommunfullmäktige 16 juni, remitteras till Hölö
Mörkö kdn för svar senast l december 2014. 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande 



C ENIERPARTIET 

Mortio n 

Till Södertälje kommunfullmäktige 2014-06-16 

Arbeta för att Trafikverket tar över ansvaret för färjan mellan Mörkö och Oaxen 

skärgårdskommunen södertälje 

Centerpartiet har i ett antal förslag lyft fram åtgärder för att på olika sätt stärka 

landsbygdsutvecklingen i södertälje kommun. En landsbygdsvision och - plan som blir en fördjupning 

av den nya översiktsplanen, anställa en landsbygdsstrateg, bredbandssatsningar osv. 

Nu menar vi att det är dags att vi aktivt tar tillvara vår skärgårdslandsbygd på båda sidor av slussen i 

Mälaren och Östersjön. Det kräver bland annat en ökad aktivitet i de olika organ som vi finns 

representerade i eller borde se till att vi är representerade i. 

Förslaget 

Centerpartiet föreslår att Södertälje kommun tar upp förhandlingar med trafikverket tillsammans 

med färjesamfälligheten på Oaxen med syfte att färjan ska överföras till Trafikverkets vägfärjor. Vi 

föreslår dessutom att fram till detta lyckas ska det kommunala bidragit återställas och ökas från 

dagens 80000 till ca 300000 tkr/år. 

l nuläge~ får en relativt lite väg- och färjesamfällighet ta ansvar för verksamheter som kräver både 

stora ideella och ekonomiska resurser. Att man får ta hand om och organisera infrastrukturen på ön i 

en samfällighet är inte konstigare än det andra vägsamfälligheter utför. Men den extra belastning 

som en färja utgör med krav på kompetens både om att ha anställd personal och hur en färja ska 

skötas med ständigt nya regelverk om sjösäkerhet och annat är inte rimligt. Färjan är en viktig länk 

för att barn ska komma till och från skolan, att renhållningen fungerar och att öns potential återigen 

blir en viktig pusselbit i södertälje kommuns varumärke. Ett ökat kommunalt bidrag till denna 

statsbidragsberättigade färja ligger väl i linje med centerpartiets återkommande budgetförslag om en 

kommunal medfinansiering av statsbidragsberättigade vägar. Bidraget vi föreslår motsvarar ungefär 

halva den kostnad som de ca 70 fastighetsägarna på Oaxen får finansiera utöver, vägar, 

belysningsstolpar och allmän mark. 

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta 



Att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med Oaxens väg- och färjesamfällighet förhandla 

med trafikverket om ett övertagande av färjan mellan Mörkö och Oaxen 

Att södertälje kommun utökar bidraget till färjan tills trafikverket tar över ansvaret från 80000 kr till 

300000 tkr/år i budgeten för 2015. Bidraget uppräknas årligen efter förhandling med Oa><ens väg

och färjesamfällighet. 

För Centerpari:iet 

Tage Gripenstam, 


