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§ 88 Dnr KS 2019/000168 

Medborgarförslag -Anlägga ett utegym i Albrunna 

Sammanfattning av ärendet 
Författaren av medborgarförslaget önskar ett utomhusgym och föreslår att en 
lämplig placering är vid den kommunala marken ner mot stranden i 
Albrunna. Vidare motiveras att detta skulle gynna såväl de fastboende som 
cykelturister. I anslutning till utegymmet önskas belysning, sopkärl och 
toalett. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, inkommit den 18 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018. 
Kultur och tillväxtnämndens § 26 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
l. Medborgarförslaget avslås i och med att Södra Möckleby sockenförening 

redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i Södra Möckleby. 
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§ 26 Dnr 2019/000071 829 

Medborgarförslag - Anlägga ett utegym i Albrunna 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar ett utomhusgym och föreslår att en 

lämplig placering är vid den kommunala marken ner mot stranden i 
Albrunna. Vidare motiveras att detta skulle gynna såväl de fastboende som 
cykelturister. I anslutning till utegymmet önskas belysning, sopkärl och 

toalett.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås i och med att Södra Möckleby sockenförening 

redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i Södra Möckleby.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

 
 

 
 
Kultur- och näringslivssektor 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-12-18 

Dnr 

2018/000874-829  

  

 

Medborgarförslag - Anlägga ett utegym i Albrunna 

Beskrivning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar ett utomhusgym och föreslår att en 
lämplig placering är vid den kommunala marken ner mot stranden i 
Albrunna. Vidare motiveras att detta skulle gynna såväl de fastboende som 

cykelturister. I anslutning till utegymmet önskas belysning, sopkärl och 
toalett. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 18 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018.      

Överväganden 

I dagsläget pågår ett arbete med att anlägga ett utegym i Södra Möckleby 
utanför Alungården.  Det är en bra placering eftersom det då ligger i 
anslutning till inomhusgymmet Alunhälsan där det finns tillgång till mer 

utrustning, duschar, bastu och toaletter. Alungården besöks dagligen av 
daglediga seniorer och utegymmet kommer då kunna nyttjas i deras 

verksamhet. Det kommer också kunna användas av de som så småningom 
flyttar in på det planerade trygghetsboendet intill. På sikt är tanken att också 
fritidsgården och andra verksamheter kommer inrymmas i Alungården som 

då blir ett aktivitetscentrum och därmed är det lämpligt att lägga utegymmet 
i anslutning till detta. Dessutom hamnar gymmet i anslutning till skolan 

varvid elever och lärare kan använda det under skoltid. 
 
Arbetet med utegymmet drivs av Södra Möcklebys sockenförening 

tillsammans med Degerhamns Idrottsförening och fritidsgården i Södra 
Möckleby, eftersom det finns idéer att i anslutning till utegymmet också 

placera en multiarena. Kommunen är med och stöttar arbetet men den mesta 
finansieringen kommer behöva sökas externt från exempelvis arvsfonden 
eller landsbygdsprogrammet. Precis som förslagsställarna lyfter är det viktigt 

att det finns belysning, vilket självklart kommer ingå i ansökan. Det är också 
en mycket god idé att skylta till utegymmet från cykelleden så att 

förbipasserande kan stanna till och sträcka på benen. Om det dessutom finns 
en multiarena i anslutning kan det bli en bra rastplats för hela familjen. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2, på ett negativt sätt. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås i och med att Södra Möckleby sockenförening 
redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i Södra Möckleby. 

Eleonor Rosenqvist 
Kultur-  och fritidschef 

Matheus Tholin 
Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Berth Axelsson, Albrunna 116, 386 63 Degerhamn 
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§ 106 Dnr 2018/000874 829 

Anmälan av Medborgarförslag - Anlägga ett utegym i 
Albrunna 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att ett utegym anläggs i Albrunna, "modell 

som finns i Färjestaden". 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit 18 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 28/2018 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.   
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Mörbylånga komtnun 
Kommunstyrelsen 

J?7l Mörbylånga W kommun Medborgarförslag 
Ink. Z018 -05- 1 8 

Dnr .................................... .. 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga · 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Dina kontaktuppgifter: 

Namn: !J € v./1 

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. 

Telefon: 

Mobil: CJ 7 h 77 f.J Y / '1 
E-postadress: 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

( 

l 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av d.~tt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomfaras): 
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[1J Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 
To 4/.eff, s ofS .J. i/l oclt 
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; S'- to/a- -e/h 
Ort och datum: 
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Blanketten skickas eller taxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, tax: 0485-472 71 
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