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§ 242 Dnr 2018/000830 822 

Medborgarförslag - Handikappsbad med ramp och 
ledstång i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslaget efterfrågas en tillgänglighetsanpassad badplats i 
Mörbylånga, med tillgång till ramp och ledstång. Detta för att göra 
badplatsen tillgänglig fcir alla. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 11 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den lO oktober 2018. 
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 24 oktober 2018. 

Kom m unstyreisens förslag till beslut 
l. Medborgarförslaget anses besvarat i och med pågående utredning. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

l ?Utt:--1 
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Dnr 2018/000830 -822 

Medborgarförslag - Handikappsbad med ramp och 
ledstång i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget efterfrågas en tillgänglighetsanpassad badplats i 

Mörbylånga, med tillgång till ramp och ledstång. Detta för att göra 

badplatsen tillgänglig för alla.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 11 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 oktober 2018.       

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget anses besvarat i och med pågående utredning.      

_____ 
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Medborgarförslag - Handikappsbad med ramp och 
ledstång i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget efterfrågas en tillgänglighetsanpassad badplats i 

Mörbylånga, med tillgång till ramp och ledstång. Detta för att göra 

badplatsen tillgänglig för alla.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 11 maj 2018, 

Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018, 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 oktober 2018,     

Överväganden 

I Mörbylånga kommuns badplatsutredning daterad 2017-04-25 konstaterades 

ett renoveringsbehov av bryggan i Kalvhagen. I handlingsplanen för 

perioden 2017-2019, som togs fram utifrån ovan nämnda utredning anges för 

Kalvhagen att bryggan ska renoveras och att en möjlig 

tillgänglighetsanpassning ska utredas.  

Detta uppdrag pågår och Kultur- och Fritidssektorn har äskat medel för detta 

inför 2019 års budget. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med pågående utredning.    

Eleonor Rosenqvist 

Tf. Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elaine Fredriksson, Trollhättevägen 13, 386 51 Mörbylånga 
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Pågående utredning gällande Kalvhagens Badplats i Mörbylånga 

 
Kalvhagen i Mörbylånga är den badplats som i dagsläget är bäst att anlägga ett 

tillgänglighetsanpassat bad på. Lämpligt är att handikappbadet är på samma ställe som en 

befintlig populär badplats. Här finns även ett behov av renovering av den befintliga bryggan 

vilket kan göra det ekonomiskt gynnsamt att genomföra båda åtgärderna samtidigt. 

 

Åtgärder som krävs 

Det som behövs är att anlägga en handikappsparkering vid lilla hamnen, bygga om den 

befintliga toaletten, så att den kan användas av rörelsehindrade personer.  

 

Förslag finns även på att göra om förrådet på toalettbyggnaden till ett omklädningsrum samt 

till förvaring av en badrullstol.  

 

Platsen öster om betongbryggan kan vara lämplig för att anlägga en ramp ner i vattnet, där är 

ett mer skyddat läge än längre ut på bryggan, samt mindre sten än längre ut. 

Det är dock långgrunt, vilket gör att en ramp från stranden i det närmaste är omöjlig med 

tanke på den längd man då måste uppnå för att komma ut på djupare vatten, samt att 

strandkanten är väldigt brant.  

 

Eventuellt behöver gångar anläggas och hårdgöras för att ta sig från parkering och toalett till 

badet. Arbete med att forsla bort sten vid rampen måste också göras. 

 

Renovering av bryggan 

Fundamenten längst ut på bryggan är skadade efter en hård vinter då isen flyttade på dessa. 

En temporär reparation gjordes, men behov finns att göra en mer långsiktig reparation. 

Behov finns också att byta trätrallen på den yttre delen av bryggan. 

 

Vi har genomfört besök tillsammans med Håkan Andersson på H.Anderssons Dyk & 

Anläggning samt med Hansa Bygg där det konstaterats att en betydligt större budget behövs 

för att genomföra projektet. Tidigare fanns 200 000 kr budgeterat för Kalvhagen – Behovet är 

närmare 2 000 000 kr. Pengar äskas för 2019 innan vi går vidare med planeringen. 

 

Typ av ramp 

En handikappsanpassning med lift-lösning har diskuterats. Kalmar kommun kommer 

eventuellt testa en sådan på något av sina bad. Stor osäkerhet kring huruvida den är hållbar för 

vårt klimat, samt stor risk för skadegörelse. En gjuten ramp, alternativt en aluminiumramp 

som startar halvvägs ut på bryggan är det bästa alternativet i dagsläget.  
 

Plus/minus 

+Praktiskt att genomföra i samband med bryggrenovering 

+Trevlig plats med gräs och småbåtshamn 

-Få p-platser, ingen Handikappanpassad 

-Stenig botten, som måste hårdgöras 

-Vinden ligger på, risk för vågor och algbildning 

-Ingen hårdgjord yta till bryggan 

-Ingen HP-toalett 
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§ 90 Dnr 2018/000830 822 

Anmälan av Medborgarförslag - Handikappsbad med 
ramp och ledstång i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om ett handikappsbad med ramp 

och ledstång i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 11 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 15 maj 2018.  

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: 

Elaine Fredriksson o Petra Svanström, Trollhättevägen 13, 386 51 

Mörbylånga 

Kommunstyrelsen 
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~ Mörbylånga W kommun 

lO 
Mörbyiåilga konmmn 

Kommunsty:-el,t.:n 

Medborgarförslag lnk. 2018 -05- 1 1 

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: 1- ~ tr8 
tl(A,~vte 'h-eck~'-.L~o fl o {b 'rans · rY\ 

Telefon: (O~ 1/ 'L <r=r::, ~ ~ o <D 
Gatuadress: Mobil: 

\11al \~t\e\lCic,e11\. \ ~ 0=1 2.-1-$ q 8"8 3 ~ 
Postnummer och ort: E-postadress: 

:s %'b s- t "i-\:ot'o·"fl Q t"\_'-\t l ._., 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

E.-\-~ \A.Cul\.ci. \ \cv...\?'P s\z,a..J.. \ M.öY"~ le:(~ VVlOd rCA.vvtp oc.Gt l ecÅ s~~ 
1>C.. loc?vlQ s\ J.o<. 

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): 

lEJ Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

}((i{byla./tqcu1-.evt qJS_- (8' 
Namnteckning: {'l 

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

Skriv ut blanketten 
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