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Dnr 2018/000203 -829 

Medborgarförslag - Anlägga en handikappvänlig 
minigolfbana med tillhörande glasscafé på lämplig 
central plats i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget påpekas att en minigolfbana anpassad för funktions-

hindrade bör anläggas centralt i Mörbylånga tätort. I anslutning till mini-

golfbanan föreslås också ett glasscafé.        

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 25 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterat den 27 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har 

några möjligheter att avsätta skattemedel för den här typen av byggnation 

men om en minigolfbana ändå skulle byggas på privat initiativ, kan 

kommunen bland annat genom plan- och bygglovsprocesserna, medverka 

till att banan uppförs med god tillgänglighet för alla.      

_____ 
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Medborgarförslag - Anlägga en handikappvänlig 
minigolfbana med tillhörande glasscafé på lämplig 
central plats i Mörbylånga 

Beskrivning av ärendet 

I medborgarförslaget påpekas att en minigolfbana anpassad för 

funktionshindrade bör anläggas centralt i Mörbylånga tätort. I anslutning till 

minigolfbanan föreslås också ett glasscafé.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 25 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterat den 27 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 oktober 2018.    

Överväganden 

Medborgarförslaget är intressant och anläggningen skulle säkert kunna bli ett 

trevligt inslag på orten under sommarmånaderna. Det faller dock inte under 

kommunens uppdrag att svara för kommersiella anläggningar av den typ som 

föreslås, utan initiativ bör istället kunna tas av privata näringsidkare. Om så 

skulle ske ligger det i kommunens intresse att medverka till att anläggningen 

tillgänglighetsanpassas. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har några 

möjligheter att avsätta skattemedel för den här typen av byggnation men om 

en minigolfbana ändå skulle byggas på privat initiativ, kan kommunen bland 

annat genom plan- och bygglovsprocesserna, medverka till att banan uppförs 

med god tillgänglighet för alla.    

Eleonor Rosenqvist 

Tf Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Elisabeth Noresund, Ridstigen 1, 386 51 Mörbylånga. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-02-27  

 

 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2018/000203 829 

Anmälan av Medborgarförslag - Anlägga en 
handikappvänlig minigolfbana med tillhörande 
glasscafé på lämplig central plats i Mörbylånga 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en handikappvänlig minigolfbana med 

tillhörande glasscafé anläggs på lämplig central plats i Mörbylånga.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 25 januari 2018.  

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 13 februari 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: 

Elisabeth Noresund, Ridstigen 1, 386 51 Mörbylånga 

Kommunstyrelsen     

 

 

 



Gf?l Mörbylånga W kommun 

Mörbylånga kommun 
Kommunstyfdseu 

Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga .se 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 
Elisabeth Noresund 
Gatuadress: 
Ridstigen 1 
Postnummer och ort: 
38651 Mörbylånga 

Medborgarförslag 

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. 

Telefon: 

Mobil: 
070-7772043 
E-postadress: 
liznor52@yahoo.se 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Hejsan! 

Har två medborgarförslag; 

ZOlB -01- 2 5 

1. Att anlägga en Boulebana på Lindero (baksidan) samt till det anlägga en grillplats med 
tillhörande trädgårdsmöbler. 

~Att anlägga en handikappvänlig Minigolfbana med tillhörande glasscafe på lämplig 
central plats i Mörbylånga. 

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): 

Motivering: 

1. För att öka gemenskapen med trevliga aktiviteter för de äldre på Linde ro samt 
servicelägenheterna på Esplanaden och Åkaregatan samt bryta den sociala isoleringen. 

~Ett lyft för orten att öka gemenskapen bland invånarna samt främja för ökad turism på 
den egna orten, ett led i att göra Mörbylånga till en populär plats att vistas på och åka till. 
En golfbana (gärna äventyrsgolf) och glasscafe skulle också ge ökade arbetstillfällen. 

IX] Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

Ort och datum: 

Mörbylånga 2018-01-23 

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

Skriv ut blanketten 
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