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Dnr 2018/000510 -317 

Medborgarförslag - Låt gatubelysningen i Seberneby 
vara kvar 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande gatlampa i 

Seberneby. Förslagsställaren vill ha kvar lampan i Seberneby och frågar hur 

kommunen kan säga sig satsa på glesbygd när nedsläckt gatubelysning inte 

lockar till inflyttning.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 11 april 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till tidigare taget beslut i 

kommunledningsutskottet.    

2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att kontakta förslagsställaren och 

meddela beslut.   

_____ 
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Medborgarförslag - Låt gatubelysningen i Seberneby 
vara kvar 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande gatlampa i 

Seberneby. Förslagsställaren vill ha kvar lampan i Seberneby och frågar hur 

kommunen kan säga sig satsa på glesbygd när nedsläckt gatubelysning inte 

lockar till inflyttning.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 11 april 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2018.    

Överväganden 

Mörbylånga kommun har påbörjat övertagandet av vägbelysningen från 

E.ON. I samband med detta ser Mörbylånga kommun över vilken 

vägbelysning som ska behållas och vilka som bör släckas ned alternativt 

överlåtas. Då det finns ett lagkrav om att all belysning ska mätas, måste 

mätarskåp sättas upp där kommunen avser att ta över belysning. 

I kommunens policy för väg-/gatubelysning som antogs av 

kommunfullmäktige den 24 oktober 2017, § 153, anges de krav som ställs 

för att en eller flera belysningspunkter ska kunna ingå i det kommunala 

gatubelysningsområdet. I policyn beskrivs också vilka områden som ska 

prioriteras när vägbelysning etableras. 

Kommunledningsutskottet tog beslutet att släcka lampan i Seberneby den 26 

april 2017 (diarienummer 2017/000392-317). Sen dess har en ny 

belysningspolicy antagits men Seberneby faller fortfarande utanför policyn 

då det endast är två permanentboende hushåll i den delen av byn och 

avståndet till närmaste granne överstiger 200 meter. 

§ 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 tidigare taget beslut i 

kommunledningsutskottet.    
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Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Wilma Lang, lang.wilma05@hotmail.com  
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Från: Christina Hysing Borrhed 
Skickat: den 15 juni 2018 16:35 
Till: Wilma Lang (lang.wilma05@hotmail.com) 
Kopia: Registrator; Daniel Jonsson 
Ämne: SV: Gatlampor 
 
Hej Wilma! 
Tack för ditt mail. 
Som svar på din fråga så är det att ditt ärende kommer gå upp i KLU den 8 augusti, därför har du inte fått 
något meddelande om detta. I den skrivelsen hänvisas det till beslutet taget 2015 (se nedan). Det 
betyder att ditt ärende kommer gå upp och att politikerna kommer avslå den med motivationen att 
beslutet redan är taget. 
 
Lampan är inte under utredning och kan raseras eftersom beslutet att ta ner gatlampan i Seberneby togs 
i Kommunledningsutskottet den 21 oktober 2015. Ingen överklagan på detta beslut skedde, vilket ska 
göras inom tre veckor från att beslutet publicerats. Som sagt så skedde detta inte och beslutet har på så 
sätt gått igenom. 
 
Publicering av kommunens politiskan beslut ligger på hemsidan under 
https://www.morbylanga.se/startsida/Anslagstavla-officiell/ .  
Denna sida är bra att ha lite koll på. Under kommun & politik filen kan du hitta gamla protokoll och 
beslut. Där kan du också läsa belysningspolicyn vilket besluten grundar sig på. 
 
Utöver detta har kommunen jobbat fram ett erbjudande för permanentboende där gatlamporna raseras.  
Där vi plockar ner gatbelysningen så lämnar vi över belysningskomponenter till  permanentboende som 
vill ha den, och vill man koppla in den nedtagna belysningen privat så kan man få ett installationsbidrag 
på upp till max 10 000 kr. För er del betyder det att ni får den delen som sitter monterad i trästolpen, 
arm+lampa. Sen får ni mot uppvisande av kvitto söka installationsbidraget vilket är på max 10 000 kr av 
kostnaden (kostar det 8 000 kr då får man bara det). Gäller en lampa per hushåll. Som privatperson får 
man INTE skruva upp nån egen lampa i E.ONs trästolpar utan man får skruva fast den antingen på egen 
nergrävd stolpe eller på huset/ladan/verkstaden i anslutning till vägen. På Trafikverkets  vägar får man 
inte sätta upp egen belysning. 
Din pappa har anmält intresse för att få den nedtagna lampan. 
 
Hoppas du får ett skönt sommarlov   
 
Med vänliga hälsningar: 
 

Christina Hysing Borrhed 
Gatutekniker  
Tfn vardagar mellan 10-12:  0485-47091 
Epost: christina.hysingborrhed@morbylanga.se  
 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn växel: 0485-470 00 
www.morbylanga.se  

https://www.morbylanga.se/startsida/Anslagstavla-officiell/
mailto:christina.hysingborrhed@morbylanga.se
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Från: Wilma Lang [mailto:lang.wilma05@hotmail.com]  

Skickat: den 15 juni 2018 12:04 
Till: Mörbylånga kommun 

Ämne: Gatlampor 

 

Hej! 
Jag fick redan på att ni nu ska ta ner min gatlampa! Men det kan ni inte göra för att jag har 
skrivit ett medborgarförslag om att ha den kvar! När min pappa pratade med er så sa ni bara att 
det var nedlagt?! Men det kan inte stämma för jag har inte fått något svar om att det är 
nedlagt!! Hur kommer det sig att man ska ta ner den när det fortfarande är under "utredning" 
 
Från Wilma 
 
070-5949376 
Sebberneby 207  
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§ 60 Dnr 2018/000510 317 

Anmälan av Medborgarförslag - Att gatubelysning i 
Seberneby får vara kvar 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att gatubelysningen i Seberneby 

får vara kvar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 11 april 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Wilma Lang, Seberneby, 207, 386 64 Degerhamn  

Kommunsstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2018/000510 317 

Anmälan av Medborgarförslag - Att gatubelysning i 
Seberneby får vara kvar 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att gatubelysningen i Seberneby 

får vara kvar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 mars 2018.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

 

 

 



Mörbylånga komtnun 

f6l Mörbylånga W kommun Medborgarförslag 

Kommunstyrelsen 

Ink. Z018 -03- 2 9 

Dnr ......................... " ........... . 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanqa.se 

lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller andra 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. Det är den 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: Telefon: 

o 6 
Gatuadress: Mobil: 

SeJ ·r ,t 
Postnummer och ort: 

32b6c{ D-eo 
j 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

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): 

0Gt r- J~ b er t l Vl~'-~ eJ e+- bar" e4r\ 

6 l ,~r d ek ~o 16\/W1 N 1• so:~ bY <A# 

ntleh Gtf-.4;- &!rA-c:.~ V\,..,.,- h~~~ 

\a.~po.... • Oev1 koM &i" ~ "'~ a~ dci 

n,' V n\ .54-s" ~~ ~l öb-ttJ8'* 

b Y4r lOoUtw- flll-4-e_ ·h' r l fl y l h P-ty H- n, Yl!;} 

I6J Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

Ort och datum: Namnteckning: 

w~ )J_"";-Q.~~ 
Blanketten skickas eller faxas till: 

J 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

Skrlv ut blanketten 
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