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Kultur- och tillväxtnämnden

§ 68

2019-05-14

Dnr KTN 2019/000021

Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring
dämmet
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om åtgärder som enligt förslagsställare skulle kunna bidra
med ökad attraktivitet runt Dämmet i Färjestaden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 24 april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018 § 88.
Tjänsteskrivelse daterad den 23 november 2018.
KLU:s förslag till beslut – medborgarförslag, daterat den 21 december 2018.
Kultur- och tillväxtnämndens beslut, daterat den 9 januari 2019, § 8.
Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut
1. Bifalla medborgarförslag avseende kortklippt gräsyta för spel- och
picknickyta.
2. Avslå medborgarförslag avseende lekplats i avvaktan på resultatet från
besiktning av övriga lekplatser i kommunen.
3. Avslå medborgarförslag angående utökad belysning.
_____

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Dnr

2019-04-29

KTN 2019/000021

Samhällsbyggnad - Gator och service

Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring
dämmet
Beskrivning av ärendet
Medborgarförslag om åtgärder som enligt förslagsställare skulle kunna bidra
med ökad attraktivitet runt Dämmet i Färjestaden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit 2018-04-24
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-29
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-23
KLU:s förslag till beslut – medborgarförslag 2018-12-21
KTN § 8/19 förslag till beslut 2019-01-21
Förvaltningens överväganden
Överväganden förvaltningens huvudförslag

Förslaget innefattar flera förslag på hur attraktionskraften skulle kunna ökas
vid Dämmet; Färjestaden. Gräsyta för spel- och picknickyta, lekplats och
utökad belysning.
Markområdet vid Dämmet är fortfarande instabilt, vilket gör att marken
sätter sig. Om kortklippt gräsyta ska anläggas måste nuvarande yta planas av
och sås in med nytt gräs. Man ska vara medveten om att lokalt i denna yta
kommer sättningar uppstå årligen och dessa måste åtgärdas för att kunna
fortsätta med kortklippt yta. Det ska också tas i beaktning att kommunen har
ambitionen att minska de kortklippta ytorna. Möjlighet finns dock på
begränsade ytor att om det ger en positiv effekt på attraktiviteten hålla dessa
kortklippta. Kostnad för att iordningställa ytan beräknas till ca 20 000 kr.
Ökad skötselkostnad ca 10 000 kr i enlighet med beräkningar gjorda i
genomlysning av grönyteskötsel, 2018.
Utmed gång- och cykelvägar vid Dämmet kommer vissa ytor under
sommaren 2019 betas av får. Ytor har röjts från sly och arbetet kommer
fortgå även detta år. Denna insats ökar möjligheten för en mer mångsidig
flora och därmed blir ytornas fauna även förbättrad, vilket i sig ger ett mer
mångsidigt intryck av ytorna kring Dämmet. Det pågår även ett arbete med
att skapa ”Färjekarlsleden” genom området för att ytterligare öka
attraktionsvärdet.
Vad det beträffar lekpark ska Gator och service under försommaren 2019
utföra besiktning med extern besiktningsman för att säkerhetsställa att
lekplatserna håller godkänd standard. Efter denna genomlysning av
lekplatserna kommer vi få utvärdera vilka resurser det finns för
nybyggnation av lekplatser.
Förslaget angående utökad belysning ryms inte i 2019 års budget, utan får
ses som diskussionsunderlag för fortsatta insatser i området.
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Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden

Anlägga bättre kortklippt yta på föreslagen plats där man placerar ut
picknickbord och informationsskyltar över djur och växtliv i Dämmet.
Kommunikation av förslaget till beslut

I dialog inom samhällsbyggnad och mailkorrespondens med insändare av
medborgarförslag
Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente

Påverkan på perspektivet ”Trygghet och säkerhet”. I längre gräs kan det vara
större risk för till exempelvis ormar vilket kan kännas osäkert. Kortklippt
gräs ämnar sig bättre för spel och lek.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Bifalla medborgarförslag avseende kortklippt gräsyta för spel- och
picknickyta.
2. Avslå medborgarförslag avseende lekplats i avvaktan på resultatet
från besiktning av övriga lekplatser i kommunen.
3. Avslå medborgarförslag angående utökad belysning.

Daniel Jonsson
Samhällsbyggnadschef

Fattat beslut expedieras till:
Eric Dicksson ericdicksson@gmail.com
Samhällsbyggnad

Per Gustafsson
Gator- och servicechef
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Kultur- och tillväxtnämnden

§8

2019-01-09

Dnr 2019/000021 819

Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring
dämmet
Sammanfattning av ärendet
I förslaget beskrivs ett antal åtgärder som enligt förslagsställarna skulle
kunna bidra till att öka attraktiviteten runt Dämmet i Färjestaden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 24 april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018.
Förslag till beslut på mötet
Henriette Koblanck (S) yrkar på att ärendet återremitteras så att
förvaltningen kan lämna en mer utförlig utredning.
Beslutsgång
Ordförande hör med nämnden om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet återremitteras.
Kultur- och tillväxtnämndens beslut
Ärendet återremitteras då nämnden önskar ett mer utförligt beslutsunderlag.
_____

Expedieras till:
Teknisk affärsverksamhet

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande
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Datum

Dnr

2018-11-23

2018/000749-819

Verksamhetsstöd - Kommunkansli

Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för området kring
Dämmet
Beskrivning av ärendet
I förslaget beskrivs ett antal åtgärder som enligt förslagsställarna skulle
kunna bidra till att öka attraktiviteten runt Dämmet i Färjestaden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 24 april 2018.
Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2018,
Tjänsteskrivelse, daterad den 23 november 2018.
Överväganden
Förslagen på åtgärder är flera och omfattar anläggandet av en gräsplan som
skulle kunna fungera som en spel- och picknickyta, en särskild lekplats samt
en utökad belysning.
Marken i området runt Dämmet sätter sig fortfarande och är därmed under
vissa perioder, mycket mjuk. Det medför bland annat att ytan efterhand blir
svårare att slå.
Beträffande förslaget om en lekpark i området kan förvaltningen konstatera
att barnantalet i området norr om Dämmet och väster om Brovägen ökar
kraftigt men bedömer samtidigt att det bör utredas vilken plats inom
Snäckstrandsområdet som skulle kunna vara mest lämpad för en sådan
anläggning. För närvarande finns det ekonomiska möjligheter enbart för en
gunga och en sandlåda som skulle kunna placeras i anslutning till den nya
gång- och cykelvägen mellan Räkstigen och Dämmet.
Samtidigt som kommunen har en ambition att minska ner på kortklippta
gräsytor är det fullt möjligt att med riktad skötsel ordna en lämpligt
begränsad yta för picknick och spontanlek inom ramen för disponibelt
budgetutrymme.
Beträffande förslaget om utökad belysning är detta inte för närvarande
ekonomiskt möjligt. Dessutom finns sedan tidigare en uttalad ambition att
utsikten österut över Dämmet skulle hållas obruten och att upplevelsen av
natthimlen över Kalmarsund, Kalmar och Ölandsbron, skulle värderas högt.
§ 2-överväganden
Förslaget till beslut kan få en påverkan på perspektivet ”Trygghet och
säkerhet”, i kommunstyrelsens reglemente § 2.
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Förvaltningens förslag till beslut
1. Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till informationen om
att en begränsad utrustning för lek är möjlig att åstadkomma inom
befintlig budgetram.
2. Bifalla medborgarförslaget avseende den önskade spel- och
picknickytan.
3. Avslå medborgarförslaget avseende önskemålet om en utökad belysning.

Daniel Jonsson
Teknisk chef

Roland Nanberg
Servicechef

Fattat beslut expedieras till:
Eric Dicksson, erikdicksson@gmail.com
Teknisk affärsverksamhet

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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2018-05-29

§ 88

Dnr 2018/000749 819

Anmälan av Medborgarförslag - Ökad attraktivitet för
området kring dämmet
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget framförs önskemål om ökad attraktivitet för området
kring dämmet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 24 april 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:
Eric Dicksson, ericdicksson@gmail.com
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbesty rkande

1(2)

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Eric Dicksson <ericdicksson@gmail.com>
den 24 april 2018 11:55
Mörbylånga kommun
Medborgarförslag
Medborgarförslag.docx

Hej,
Bifogar här ett medborgarförslag från oss boende på Paradisvägen 5,7,9 och 11.
Mvh,
Eric Dicksson

Medborgarförslag: Ökad attraktivitet för området kring dämmet.
Området kring dämmet nedanför Paradisvägen är ett uppskattat område. Området skulle kunna
nyttjas mer om några förbättringar gjordes. Nedan bifogas en karta över området. Innanför den röda
rutan finns idag en äng. Marken är ojämn, fylld med tuvor, tistlar och vi har uppmärksammat orm
där. Anlades istället gräs som sköts och klipps skulle ängen bli en perfekt gräsyta som kan nyttjas till
picknick och lek under sommaren. I områdets norra del kan en lekplats anläggas vilket ytterligare
skulle öka områdets attraktivitet. Fler lekplatser behövs och kring just detta område bor många
barnfamiljer.
Innanför det streckade gula området finns idag till viss del belysning. Belysningens omfattning är
dock inte tillräcklig för att göra området tillgängligt även på sen eftermiddag och kväll. Belysningen
som idag finns ger ett lagom och behagligt ljus vilket lyser upp området på ett fint sätt. Ett utökat
antal ljuskällor runt hela området kommer att öka känslan av trygghet för dem som tar
kvällspromenader men också ytterligare lysa upp området på kvällstid.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att Mörbylånga kommuns fullmäktige beslutar:
Att det inom det rödmarkerade området på bifogad karta anläggs en gräsplan.
Att det i norra delen av det rödmarkerade området på bifogad karta byggs en lekpark.
Att det inom/kring hela det streckade gula området utökas med fler ljuskällor som idag redan finns
inom området.

Boende på Paradisvägen 5,7,9,11.

