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Dnr 2018/000509 -847 

Medborgarförslag - Ridväg från fyr till fyr 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslaget att vid 

sidan av cykelvägen, som anläggs "Fyr till fyr", anlägga en smal ridväg. 

Förslagsställaren motiverar förslaget med att det finns många hästar på ön 

och genom denna åtgärd kan turismen på ön utökas genom att man utefter 

vägen skulle kunna erbjuda bed/box & breakfast.         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterad den 24 april 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på att medborgarförslaget anses besvarat 

med hänvisning till vad som anförs i tjänsteskrivelsen gällande risker för 

trafiksäkerheten, samt kultur- och fritidsverksamhetens pågående uppdrag att 

kartlägga och inventera befintliga och möjliga ridvägar i kommunen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att utskottet 

beslutar enligt Anna-Kajsa Arnessons yrkande.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till vad som anförs i 

tjänsteskrivelsen gällande risker för trafiksäkerheten, samt kultur- och 

fritidsverksamhetens pågående uppdrag att kartlägga och inventera befintliga 

och möjliga ridvägar i kommunen.   

_____ 
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Medborgarförslag - Ridväg från fyr till fyr 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslaget att vid 

sidan av cykelvägen, som anläggs ”Fyr till fyr”, anlägga en smal ridväg. 

Förslagsställaren motiverar förslaget med att det finns många hästar på ön 

och genom denna åtgärd kan turismen på ön utökas genom att man utefter 

vägen skulle kunna erbjuda bed/box & breakfast.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 29 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterad den 24 april 2018.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 oktober 2018.   

Överväganden 

Cykelturismen omsätter i vissa europeiska länder miljonbelopp årligen och 

turismen ökar även här i Sverige. Cykelleder byggs och kartor tas fram. På 

Öland finns projektet ”Fyr till fyr” vilket har ca 25 mil cykelväg genom 

bägge kommunerna. Cykelturismen på Öland omsatte 2015,48 miljoner 

kronor.  

I Sverige finns det 105 000 stall som inkvarterar 355 500 hästar (källa: 

Jordbruksverket 2016), ridsporten är den sjätte största sporten i Sverige totalt 

sett och den näst största ungdomsidrotten (7-25 år) (källa: Svenska Ridsport-

förbundet). Ridturismen i Sverige har ökat, enligt en mätning från Tillväxt-

verket (gjord 2014), och de ser en stor potential och tillväxt för de företag 

som har inriktning häst och turism. 

På webbplatsen www.oland.se finns det 6 aktiva hästverksamheter på hela 

Öland som driver och erbjuder turridning. Utöver det finns det en islands-

hästförening med aktiva medlemmar och det finns hästar lite varstans på ön. 

Förvaltningen ser positivt på att stärka ridturismen då ridsporten tilltalar en 

stor del av befolkningen där alla kan utöva den och att kunna uppleva Öland 

på hästryggen ger en annan upplevelse av ön och dess natur. I rekreations-

syfte är hästar en värdefull tillgång, de gör att du som ryttare sänker pulsen, 

är närvarande i nuet, sänker ”garden” och laddar batterierna. 

Att anlägga en ridväg längs med cykelvägen anser dock förvaltningen inte 

vara lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Hästar är flockdjur och har ett 

flyktbeteende, vilket kan göra att även den mest trafikvana och tränade 

hästen kan bli rädd och situationer kan uppstå.  

Kultur- och fritidsverksamheten har ett pågående uppdrag att kartlägga och 

inventera befintliga och möjliga ridvägar i kommunen. 
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås men hänvisning till vad som ovan anförs gällande 

risker för trafiksäkerheten. 

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Malin Alvkäll, malinlindby@outlook.com  

mailto:malinlindby@outlook.com
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§ 59 Dnr 2018/000509 847 

Anmälan av Medborgarförslag - Ridväg från fyr till fyr 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att en ridväg från fyr till fyr görs i samband med 

att cykelväg anläggs från fyr till fyr.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 29 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 11 april 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 medborgar-

förslaget inkom till kommunen.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Malin Alvkäll, Lindby 205, 386 64 Degerhamn 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



1??1 Mörbylånga W kommun Medborgarförslag 

Mörbylånga kommun 
Kommunstyrelsen 

Ink. 2018 -03- 2 9 

Dnr ..................................... . 

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

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. 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: 

Y\at__,;n ~\\ 
Gatuadress: 

h.inc\'o OZO b 
Postnummer och ort: 

Ö <b 

Förslaget {Här presenterar du kort ditt medborgarförslag): 

Telefon: 

Mobil: 

O"':fO- 252 
E-postadress: 

~ 

o -:t-\ 

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): 

\ 58-rY"' 6 a r'\ c\ ..-r-, ect a\::-c, ~ \c.e-1 v~ a" 1 ~~s frå" f.-1 r b Lt. 

~-r \:an mon ~VC.n p\'" a e-n e;,~\ ncl"'~ V\ D~ C::::, ~dan 
o~ 

/1 ~ 

Läv'\D)CO -.....~OC)en 'v:-an de Cjaroto, S{)ry) 

e.rb·\~ \oecl ~ 'oox. '8. 'o'lea'<:Ra:,t:.. 
/t 

Vi '<~or VY">S~ håstar -p$ e/n f!:. C.a.n\c.. 

cy''ra fur ~nSrr. en vci \-,c\a o n 1. 

flWag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

l Namnteckning: 

cfl?Zc~ 
Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

Sicriv ut blanketten 
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