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Dnr 2018/000166 -332 

Medborgarförslag - Belysning på lekplatserna i 
Mörbylånga samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med en önskan om 

belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle. Förslagsställaren ser att 

genom denna åtgärd förlänga leksäsongen på lekplatserna och att detta på 

sikt leder till hälsosamma och glada barn och vuxna. Vidare nämns LED 

belysning med tidsstyrning i förslaget.        

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterad den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i nuläget inte är 

ekonomiskt försvarbart.      

_____ 

 

 

 

 

 



Solceller 

Enligt kontakt med ledande företag i branschen, Leading Light AB, har följande priser och stolpe 

plockats fram. Kommunen har bl.a. dessa solstolpar som prov efter cykelbanan vid Sjöbergsäng i 

Färjestaden. 

stolpen på bilden heter Activelights solar 6:0 och är en 6 meter stolpe. Vilken rekommenderas till 

lekplatser för ljusspridningen. 

Kostnaden är 39 000 kronor+moms per stolpe. 

Allt kommer komplett monterat, det enda som behövs göra är koppla ihop sladdarna och rikta in 

solpanelen för optimalt solljus. 

Programmering och inställning är redan klart vid leverans. 

Den monteras oftast i ett betongfundament för bästa installation (montering, grävning tillkommer) 

Den laddas av solpanelen, batteriet klarar ca 2 månader utan laddning vid normalt bruk. 

Så på de ljusa månaderna är det inga problem, dock om man får som förra vintern 4 mån på raken 

utan 1 min sol så kan batteriet behöva bytas. 

Ett service avtal kan tecknas hos leverantören, kostnad 3 000:-/ år samt 300:-/ stolpe. 

Leverantören kommer ut 2 ggr/ år och kontrollerar så allt är ok. Byter batteri och tvättar panelen från 

smuts och lite annat. 

Tar man inget service avtal kan man alltid köpa delar som framförallt batteri och panel. 

De armaturerna som finns på en solstolpe är ca 10w. 

7-10 års livslängd på batteriet, 5 års garanti med serviceavtalet. 

l Färjestaden finns det 24 st lekplatser, ink Glömminge x2, Algutsrum x2, Skogsby x3, N Möckleby, 

Gård by. 

l Mörbylånga 10 st ink Kastlösa, Alby, Dalsjö, s Möckleby, Grönhögen. 

Kostnaden för att sätta upp en stolpe på alla lekplatser= 1 326 000 kr+ 13 200 kr i service. 

Exempelvis lekplatsen centralt i Mörbylånga (Skansgatan/Hantverksgatan) skulle behöva 3-4 stolpar 

för att få maximal effekt då lekplatsen är stor= 156 000 kr. 
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Medborgarförslag - Belysning på lekplatserna i 
Mörbylånga samhälle 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med en önskan om 

belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle. Förslagsställaren ser att 

genom denna åtgärd förlänga leksäsongen på lekplatserna och att detta på 

sikt leder till hälsosamma och glada barn och vuxna. Vidare nämns LED 

belysning med tidsstyrning i förslaget.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterad den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2018.    

Överväganden 

I Mörbylånga samhälle finns det fem stycken lekplatser som flitigt används 

av barn boende i områdena och barn i förskoleverksamhet.  

En gatubelysningsstolpe beräknas kosta cirka 25 000 kronor, då ingår stolpe, 

fundament, armatur, lampa, grävning, kabel och installation. Då lagen säger 

att all kommunal belysning ska mätas tillkommer 22 500 kronor i form av 

mätare och astronomisk ur (timer). Två belysningsstolpar med mätare kostar 

då 72 500 kronor. Ur en ekonomisk synpunkt är det i nuläget inte aktuellt att 

lägga dessa summor på att belysa en lekplats. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i nuläget inte är 

ekonomiskt försvarbart.    

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Martina Erman, holmstrom2908@outlook.com  

Teknisk affärsverksamhet 

mailto:holmstrom2908@outlook.com
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§ 7 Dnr 2018/000166 332 

Anmälan av Medborgarförslag - Belysning på 
lekplatserna i Mörbylånga samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om belysning på lekplatserna i 

Mörbylånga samhälle.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 17 januari 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgar-

förslaget inkom till Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Martina Erman, Åkaregatan 2, 386 50 Mörbylånga 
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~kommun 

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

o· k t kt ·tt ma ona uppg1 er: 
Namn: 
Martina Erman 
Gatuadress: 
Akaregatan 2 
Postnummer och ort: 
38650 mörbylånga 

Medborgarförslag Mörbylånga komm 
Kommuns~ 

Alla som är folkbokförda i Mörbytånga kommun har rä att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andr 
sammanslutningar omfattas inte av m~ligheten. Det · 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Telefon: 

Mobil: 

J;: -postadress: 
Holmstrom2908@outlook~com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Jag saknar belysning på de lekplatser som finns i mörbylånga samhälle. Det skulle förläng 
säsongen för både barn och vuxna om det fanns belysningen på dessa lekplatser. Då jag 
har en son som älskar att leka P.å dessa nya lekplatser, trist att solen ska styra hemgång. l 
ide är att belysningen inte alltid är tänd, bordeju firmas någon form av timer ex. belysninge 
slocknar kl21 . Det finnsju många olika former av LED Uuskällor somdra lite energi. På dl 
sätt skulle mankunna göra fler barn och vuxna mer hälsosarna och glada för kvällsbelysta 
lekplatser. MVh· Martina 

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): 

De finnsju som sagt många former av energisnål belysning, tänker också attnågon form c 
timer borde kunna styra denna belysning. 

~ Jag accepterar att mina uppgifter publiceras pa kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

Ortoch datum: 

Mörbylånga 16 januari 

Blanketten skickas eller taxas till: 
Mörbytånga kommun, 386 80 Mörbylanga, tax: 0485-472 71 

Skrlv ut blanketten 
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