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§ 112 Dnr KTN 2019/000095  

Medborgarförslag - Anlägg en basketplan i Färjestaden  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga en 

basketplan i Färjestaden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 27 oktober 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2018, § 231. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till pågående arbete med 

planprogram för Färjestaden.  

_____ 
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Medborgarförslag - Anlägg en basketplan i Färjestaden  

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att anlägga en 
basketplan i Färjestaden.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 27 oktober 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2018, § 231. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Förslagsställaren går i sjuan och spelar basket i laget Griffins. Utanför 

träningstiden önskar förslagsställaren att det fanns lämpliga platser att spela 
tillsammans. De tillgängliga basketplanerna i Färjestaden har problem med 
utrustning och underlag som gör det svårt att spela. 

Fritidsverksamheten har gjort bedömningen att en lämplig placering för en 
basketplan i Färjestaden är i anslutning till Granuddens beachfotbollsplan. 

Detta är dock avhängigt planprogrammet som är under arbete. Efter att 
planprogram Färjestaden 1:153 m fl är beslutat i Samhällsbyggnadsnämnden 
kan förvaltningen besluta om lämplig plats att anlägga en basketplan. För att 

därefter äska medel för investering. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen bedömer att inga rimliga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till pågående arbete med 
planprogram för Färjestaden.    

Eleonor Rosenqvist 
Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 
Natur- och fritidsutvecklare 
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§ 231 Dnr 2018/001547 826 

Anmälan av Medborgarförslag - Anlägg en basketplan i 
Färjestaden  

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att anlägga en basketplan i 
Färjestaden förslagsvis vid den stora gräsplätten vid Talludden.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 27 oktober 2018. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 57/2018 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.      

_____ 
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Från: Swedengamer <samuelnilssson@gmail.com> 

Skickat: den 27 oktober 2018 19:54 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Basket plan! 
 
Hej jag heter Samuel och är 13 år och går i sjuan, jag tycker om att spela basket med mitt lag 
alltså Griffins. När vi inte har basketträning så vill vi gärna spela någonstans. För det finns direkt 

inga bra basket planer i Färjestaden och det blir dyrt med buss in till Kalmar varje dag! Tror det 
verkligen skulle bli populärt om det kom i Färjestaden! Det skulle bli som en stor mötesplats för 

ungdomar!  
 
Anledningen till att jag vill ha det här för att marken på Färjestadens skola mycket grusig och en 

av de korgarna är sneda! Dessutom är smaragd skolan, är marken ojämn och ett nät är sönder!  På 
Färjestadens skola får man inte vara förens sex på kvällen för att det är fritids och sånt till sex på 

kvällen!  
 
Om jag skulle säga en bra plats att ha den här alltså basketplanen är nog vid talludden vid den 

stora stora gräsplätten! Eller vid lägenheterna vid minigolfbanan där cirkusen brukar vara.  
 

Mvh Samuel axflo!  
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