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§ 27 Dnr 2019/000072 829 

Medborgarförslag - Utomhusgym i Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framställs önskemål om ett utomhusgym på södra 

Öland med föreslagen placering vid hamnen i Degerhamn.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar på att det i förslag till beslut ändras från ”avslås” till 

”besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Liv Stjärnlövs yrkande och 

finner att kultur- och tillväxtnämnden beslutar enligt yrkandet. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att Södra Möcklebys 

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

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag - Utomhusgym i Degerhamn 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget framställs önskemål om ett utomhusgym på södra 
Öland med föreslagen placering vid hamnen i Degerhamn.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 14 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 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.  

 

§ 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 Södra Möcklebys 
sockenförening redan tagit initiativ till att ett utegym ska anläggas i Södra 
Möckleby. 
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Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Ulrika Hävre, Kyrkvägen 6, 386 63 Degerhamn 
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§ 127 Dnr 2018/001208 829 

Anmälan av Medborgarförslag - Utomhusgym i 
Degerhamn 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att ett utegym anläggs på södra Öland, 
förslagsvis i Degerhamn, "modell som finns i Färjestaden". 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 14 augusti 2018. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 36/2018 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. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ulrika Hävre, Kyrkvägen 6, 386 63 Degerhamn 

Kommunstyrelsen  

 

Ajournering  

Klockan 19.55-20.25  
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G?7l Mörbylånga W kommun 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-4 70 00 

Dina kontaktuppgifter· . 
Namn: u. L r/· J1.:t1 
Gatuadress: 

k~r k v;;·ql'V! 
'../ 

i Mörbylånga kommwit 
·, KommunRtVf~ J: 

i 2018 -08~ 1 4 ' ~ 
Medborgarförslag ·a;\q co lJ.?-:4;,i.~ 

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. 

fl~ l( Telefon: 

OLiff-S61Z33 ti Vf~ 

0 
Mobil: 

Postnummer och ort: 
3 8' b t1 s Dtt;er J l4f/JY) 

E-postadress: ~(j} . 
U ln~Jlti h11 V re hof!Will, ( 

J 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

J ,/ p 1 o 4 /' l. d · a.) , C)Vl-\.. lM t :, ny t1 V}"l ed VJ1 iJ , ;J.r. J il O' r~/1. ~ Ci V\ · 

oLfYLskc« e);{ u ioWI MuA tJJ m Ii' k~tJn.-, de. JtJJv1 

J; V1 vt \ 1 ft.4r/ ~.f tid t?--vt , 

"\ 
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): 

~ L( h 

J'vleJ dtvt!Jl V\ ~1-0L11. o lt,~J s kt1 }l leva 

Vt}ft Je.,+ 1)
4

/1\ .){ v~'rf Fd'rJ}~, ~vi s Ytefe VIJ 

htt lt\.-1 V1 e V\. ·' D t y-e r ha VVJ V1 pZ (e lA.-1 e '-t -t ?V\ ~yr 1-( 

VI J b o 4 l-e.. hn n t'1 n () 1/\/t c e VIA e "t ·-f c, s LL tAlte 

tjoJ k Ä n "'-e'- e.~,-, d.-~ L( j eJ/l -f l )1 1' 11. _, • Ucf S k~,._ [(-c. 

Vt~~ rt71 ftll V1·+tv\·h· ~k~ ! 
IXJ Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kpmmunens hemsida. 

Namnteckning: 
Ort och datum: 

Dl1trht~~ mn /20?)}8 

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

Skriv ut blanketten 
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