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Dnr 2018/000166 -332 

Medborgarförslag - Belysning på lekplatserna i 
Mörbylånga samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med en önskan om 

belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle. Förslagsställaren ser att 

genom denna åtgärd förlänga leksäsongen på lekplatserna och att detta på 

sikt leder till hälsosamma och glada barn och vuxna. Vidare nämns LED 

belysning med tidsstyrning i förslaget.           

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterad den 30 januari 2018. 

Kommunstyrelsens beslut, daterat den 4 september 2018. Återremiss. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 oktober 2018.    

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen ges i uppdrag att, på 

prov i 1 år, installera 2 stycken solcelldrivna lampor på stora lekplatsen 

centralt belägen i Mörbylånga. Finansieringen av belysningen på 73 000 

kronor görs på kommunstyrelsens oförutsedda konto.     

_____ 
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Medborgarförslag - Belysning på lekplatserna i 
Mörbylånga samhälle 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med en önskan om 

belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle. Förslagsställaren ser att 

genom denna åtgärd förlänga leksäsongen på lekplatserna och att detta på 

sikt leder till hälsosamma och glada barn och vuxna. Vidare nämns LED 

belysning med tidsstyrning i förslaget.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterad den 30 januari 2018. 

Kommunstyrelsens beslut, daterat den 4 september 2018. Återremiss. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 oktober 2018.  

Överväganden 

I Mörbylånga samhälle finns det fem stycken lekplatser som flitigt används 

av barn boende i områdena och barn i förskoleverksamhet. I hela kommunen 

från norr till söder finns det 35 stycken lekplatser. 

Förslag till lekplats att testa solcellsdriven belysning på är den största och 

populäraste lekplatsen i Mörbylånga centrum belägen mellan 

Skolgatan/Skansgatan/Hantverkargatan/Fogelbergsgatan. Renoverad 2016. 

Lättillgänglig för dagmammor, förskolan/skolan och boende. 

Kostnaden beräknas: 2 solcellslampor á 5,5 meter höga med rörelsedetektor 

med möjlighet att mäta aktiviteten på platsen 35 000 kronor per stolpe 

exklusiv moms= 70 000 kronor, schaktning ca 3 000 kronor (utförs av egen 

personal), summa 73 000 kronor.  

Stolparna kommer kompletta med fundament och förinställda, går att flytta 

till annan plats om man vill. 

Ett serviceavtal tecknas med leverantören till kostnad av 3000 kronor+ 150 

kronor per stolpe/år. I det avtalet inräknas de befintliga solcellsstolparna som 

finns placerade i Färjestaden.  

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen ges i uppdrag att, på prov 

i 1 år, installera 2 stycken solcelldrivna lampor på stora lekplatsen centralt 
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belägen i Mörbylånga. Finansieringen av belysningen på 73 000 kronor görs 

på Kommunstyrelsens oförutsedda konto.   

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Martina Erman 
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§ 169 Dnr 2018/000166 332 

Medborgarförslag - Belysning på lekplatserna i 
Mörbylånga samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med en önskan om 

belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle. Förslagsställaren ser att 

genom denna åtgärd förlänga leksäsongen på lekplatserna och att detta på 

sikt leder till hälsosamma och glada barn och vuxna. Vidare nämns LED 

belysning med tidsstyrning i förslaget.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 17 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut daterad den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018.  

Inbjudan daterad den 28 augusti 2018. 

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Matilda Wärenfalk (S) yrkar på återremiss 

för att söka klimatkompenseringspengar för ett pilotprojekt med belysning 

på en lekplats i Mörbylånga samhälle, med instämmande av Johan P 

Hammarstedt (MP) och Eva Folkesdotter Paradis (M) 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner 

att ärendet ska återremitteras.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att söka klimatkompenseringspengar för ett 

pilotprojekt med belysning på en lekplats i Mörbylånga samhälle.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2018-09-04  
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

För kännedom: 

Martina Erman holmstrom2908@outlook.com 
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§ 7 Dnr 2018/000166 332 

Anmälan av Medborgarförslag - Belysning på 
lekplatserna i Mörbylånga samhälle 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om belysning på lekplatserna i 

Mörbylånga samhälle.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 17 januari 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 17 januari 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att medborgar-

förslaget inkom till Mörbylånga kommun. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Martina Erman, Åkaregatan 2, 386 50 Mörbylånga 

 

 

 




