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Svar på medborgarförslag om nytt staket vid Ladbron 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

1. Medborgarförslaget förklaras besvarat med hänvisning till att 

staketet uppfyller sitt syfte och samhällets krav. 

Sammanfattning 

Jens Lekström inkom i februari 2021 med ett medborgarförslag om 

nytt staket på Ladbron mellan Kapellbron och Herrgårdsbron. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-11 att överlämna 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

Befintligt staket fyller sitt syfte som avgränsning mot ån och 

uppfyller samhällets krav genom att säkerhetsåtgärder har vidtagits i 

form av komplettering med räddningsutrustning. Arboga 

Kommunalteknik AB ansvarar för tillsyn av staketets status samt 

räddningsutrustningen. 

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps ”Guide till 

ökad vattensäkerhet” ligger det ett stort ansvar på den enskilde som 

har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv, sin familj och sin 

egendom. Föräldrar ansvarar till exempel för att deras barn får den 

tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling och övriga 

omständigheter. Men, kommunen ska också enligt Lagen om skydd 

mot olyckor (LSO 2003:778) verka allmänt för skydd mot olyckor. 

Utformningen på staketet efter åpromenaden går i stil med stads-

kärnans gestaltningsprofil. I skriften Arboga stadskärna – Bebyggelse-

historia och Bebyggelseordning förespråkas att kulturhistoriska och 

karaktärsskapande bebyggelse, miljö och struktur ska bevaras och 

förnyas sparsamt. Bildkällor från tidigt 1900-tal visar att staketet har 

funnits på platsen under en längre tid. 
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Ytterligare en tvärslå på staketet minskar risken för att barn tar sig 

under staketet, men ökar samtidigt möjligheten att klättra på 

staketet, vilket kan öka risken för att barn faller över/mellan staketet. 

Ett heltäckande staket försämrar sikten och skapar en minskad 

visuell kontakt med vattnet för barn och rullstolsburna personer. 

 
Anders Neuman 
Tf kommundirektör 

 
Kajsa Landström 
Kommunsekreterare 
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Förslagsställaren 
Arboga Kommunalteknik AB 
Akten 


