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§ 279 Dnr KS 2019/000111  

Medborgarförslag - Gör en aktivitetsanläggning i 
anslutning till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar att Mörbylånga kommun bygger och 
driver en aktivitetsanläggning på gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 2 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019, § 38. 

Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019. 
Kultur- och tillväxtnämndens § 136/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ännu ej beslutad detaljplan.  

_____ 
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Kommunfullmäktige 
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§ 136 Dnr KTN 2019/000192  

Medborgarförslag - Gör en aktivitetsanläggning i 
anslutning till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar att Mörbylånga kommun bygger 
och driver en aktivitetsanläggning på gamla sockerbruksområdet i 
Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommen den 2 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019, § 38. 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ännu ej beslutad 
detaljplan.  

_____ 
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Medborgarförslag - Gör en aktivitetsanläggning i 
anslutning till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

Författaren av medborgarförslaget önskar att Mörbylånga kommun bygger 
och driver en aktivitetsanläggning på gamla sockerbruksområdet i 

Mörbylånga.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet den 2 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges beslut den 3 april 2019, § 38. 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Det hänvisas till en norsk variant som heter Höyt & Lavt, som är en 

klätterpark med höghöjdsbanor i flera svårighetsgrader. 

En attraktion av denna kaliber skulle säkerligen locka nya besökare till 
Mörbylånga och skulle också bidra till ett ökat intresse bland ungdomar att 

röra på sig. Det skulle också visa på en vilja att satsa på naturturism vilket är 
på stor frammarsch. 

Vad gäller placeringen av en sådan park, är området som föreslås bra lämpat 
för en framtida aktivitetspark. Här måste emellertid arbetet med Planprogram 
Mörbylånga färdigställas. 

För att möjliggöra en satsning av den magnituden som beskrivs i 
medborgarförslaget krävs att privata intressenter finns som vill investera och 
driva en sådan anläggning. Det kan inte anses ligga i linje med en kommuns 

uppdrag att på egen hand driva en sådan investering. 

En klätterpark likt den som föreslås kräver ständig bevakning av utbildad 

personal och gör att anläggningen endast är öppen då dessa är i tjänst. Det 
gör förstås att parken blir entrébelagd och det begränsar tillgängligheten 
väsentligt.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Medborgarförslaget avslås då det ej anses falla under kommunens uppdrag. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag 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 med hänvisning till ännu ej beslutad detaljplan.    

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 
Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Kultur och fritid 
J-G Karste, Benkroken 6, 386 51 Mörbylånga 
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§ 38 Dnr 2019/000111  

Anmälan av Medborgarförslag - Gör en 
aktivitetsanläggning i anslutning till gamla 
sockerbruksområdet i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en aktivitetsanläggning görs i anslutning till 

gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 12 februari 2019. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 29/2019 med förslag till beslut.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden 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: 

J-G Karste, Benkroken 6, 386 51 Mörbylånga 
Kultur- och tillväxtnämnden 

 

 

 




