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§ 115 Dnr KTN 2019/000195  

Medborgarförslag - GC-väg vid äldreboendet 
Äppelvägen 8 i Färjestaden borde återställas 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslaget åsyftar ny gång- och cykelväg på södra sidan av 
Äppelvägens äldreboende för anslutning mellan kommunal gång- och 
cykelväg och parkering framför äldreboendets entré.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 21 februari 2019. 

Kommunfullmäktige § 41/19 beslut den 3 april 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls.  

_____ 
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Medborgarförslag - GC-väg vid äldreboendet 
Äppelvägen 8 i Färjestaden borde återställas 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslaget åsyftar ny gång- och cykelväg på södra sidan av 
Äppelvägens äldreboende för anslutning mellan kommunal gång- och 

cykelväg och parkering framför äldreboendets entré.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 21 februari 2019. 
Kommunfullmäktige § 41/19 beslut den 3 april 2019. 
Tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2019.        

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

En ny gång- och cykelväg skulle skapa förbindelse mellan parkeringen vid 

äldreboendets entré till kommunal gång- och cykelväg som går väster om 
fastigheten. Det möjliggör för de boende att gå runt hela äldreboendet utan 
att komma ut på trafikerad väg och det ger också en anslutning till befintlig 

kommunal gång- och cykelväg som i riktning söderut når vårdcentral. 
Enhetscheferna på äldreboende är mycket positiva till att ny gång- och 

cykelväg anläggs. Kostnaden enligt offert skulle hamna på 80 000 – 85 000 
kronor. Kostnaden ryms inom budgetram för Mark och exploatering. Gång- 
och cykelväg fanns tidigare på ytan där tillbyggnation 2018/2019 av 

äldreboende gjorts.  

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Bygga ny gång- och cykelväg söderut utmed Äppelvägen. Förslaget blir 
cirka 3 gånger dyrare. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler beträffande 
kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Påverkar perspektivet ”trygghet och säkerhet” beträffande möjlighet för de 

äldre boende att röra sig i bilfri miljö. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls.    



Mörbylånga kommun 
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Daniel Jonsson 

Samhällsbyggnadschef 

Per Gustafsson 

Gator- och servicechef 

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad 
Gunilla Peterson, Tjädergatan 2, 38632 Färjestaden 
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§ 41 Dnr 2019/000137  

Anmälan av Medborgarförslag - GC-väg vid 
äldreboendet Äppelvägen 8 i Färjestaden borde 
återställas 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om att den gång- och cykelväg vid 

äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden, som togs bort i samband med 
utbyggnaden av boendet, borde återställas.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 21 februari 2019. 
Kommunfullmäktiges presidiums § 32/2019 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och tillväxtnämnden 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: 

Gunilla Petersson  

Kultur- och tillväxtnämnden  

 

 

 

 




