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Medborgarförslag - Brygga för vinterbad i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

Författaren till medborgarförslaget ser ett behov av en brygga, varifrån det 
går att bada även vintertid. Vidare efterfrågas att övriga bryggor läggs i 
tidigare på säsongen, så att de är tillgängliga även på våren.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 maj 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018.    

Överväganden 

Idag finns möjligheten att året runt komma halvvägs ut på bryggan i 

Kalvhagen, samt hela vägen på bryggan vid Norra viken. Däremot tillåter 
inte väderförhållandena vid en kall vinter att stegarna kan vara kvar utan att 
dessa tar skada. Brukligt är att stegarna monteras bort under december 

månad för att kunna återanvändas kommande badsäsong. 

Vad gäller iläggande av bryggor varierar väderförhållandena stort från år till 

år, varför det är svårt att på förhand bestämma datum för detta. Bryggorna 
riskerar att slitas ut i förtid vid för tidigt iläggande. 

Kultur- och fritidsverksamheten har idag ett uppdrag att utreda en möjlig 

tillgänglighetsanpassning av Kalvhagens badplats. I samband med detta 
uppdrag kommer också behov av renovering och nybyggnation av 
badbryggan utredas. Lämpligt är att utreda möjlig vinteranpassning i 

samband med detta. 

§ 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 pågående utredning kring 
Kalvhagen, samt det som anges i överväganden ovan.    

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 
Natur- och fritidsutvecklare 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2019-02-05 

Dnr 

2018/000802-822  

Sida 

2(2) 
 

 

Fattat beslut expedieras till: 

Betina Huber 
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§ 25 Dnr 2019/000077 822 

Medborgarförslag - Brygga för vinterbad i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

Författaren till medborgarförslaget ser ett behov av en brygga, varifrån det 

går att bada även vintertid. Vidare efterfrågas att övriga bryggor läggs i 
tidigare på säsongen, så att de är tillgängliga även på våren.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 4 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 18 december 2018.  

Förslag till beslut på mötet 

Lena Petersén (C) yrkar på att det i förslag till beslut ändras från ”avslås” till 
”besvaras”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Lena Peterséns yrkande och 
finner att kultur- och tillväxtnämnden beslutar enligt yrkandet. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till pågående utredning kring 
Kalvhagen, samt det som anges i överväganden ovan.  

_____ 
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§ 89 Dnr 2018/000802 822 

Anmälan av Medborgarförslag - Brygga för vinterbad i 
Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om en brygga för vinterbad i 

Mörbylånga.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 4 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 15 maj 2018.  

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: 

Betina Huber, artistbetinahuber@gmail.com  
Kommunstyrelsen 
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