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Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2007 har den 

som är folkbokförd i Arboga kommun möjlighet att väcka ärenden 

genom medborgarförslag i kommunfullmäktige. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska medborgarför-

slag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

förslaget väcktes. Fullmäktige får överlåta till kommunstyrelsen eller 

annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall 

underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att hand-

lägga ärendet. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år så ska 

detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till full-

mäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarför-

slaget från vidare handläggning. 

Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 

ordinarie sammanträde i april och oktober. 

I denna redovisning som presenteras vid kommunfullmäktiges sam-

manträde den 21 april finns det fem medborgarförslag som inte 

kommer ha beretts färdigt inom ett år efter att de väcktes. 

Medborgarförslag överlämnats till styrelse/nämnd för besvarande. 

Svaren meddelas kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Kansli 
Kajsa Landström, kommunsekreterare 
0589-871 78 
kajsa.landstrom@arboga.se 

 

Kommunstyrelsen 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) 
Datum Diarienummer 

2022-03-01 KS 65/2022-101 
Revideringsdatum  

  
 

 

Ärendebeskrivning 

Inkommen 
till KF 

Förslags-
ställare 

Förslag Överlämnad 
för beslut till 

Dnr 

2018-04-25  Jesper     
van der Kaa 

Förbättra staketet vid 
Kapellbron, Labron 
och Strandvägen. 

(Tekniska 
nämnden)  
→ Kommun-
styrelsen 

KS 
158/2018 

2020-01-30  Hans 
Almgren 

Barnsäkrare staket på 
Kapellbron och längs 
Ladbron. 

Kommun-
styrelsen 

KS 
583/2019 

2021-03-11  Emma 
Patterson 

Bygga en skateboardpark 
i Arboga 

Fritids- och 
kulturnämnd 

KS 
78/2021 

2021-03-11  Jens 
Lekström 

Nytt staket på Labron 
mellan Kapellbron och 
Herrgårdsbron. 

Kommun-
styrelsen 

KS 
80/2021 

2021-04-15  Joakim 
Söderqvist 

Skapa en teknikbana och 
nybörjarled för moun-
tainbike i Jäderskogen. 

Fritids- och 
kulturnämnd 

KS 
153/2021 

2021-08-26  Ylva Her-
mansson 
Sköld 

Ordna så att toaletterna 
fungerar i centrum och 
görs tillgängliga. 

Kommun-
styrelsen 

KS 
304/2021 

2021-08-26  Emil Molin Bygga en skatepark/ 
skateboardbana i den 
norra delen av Arboga 

Fritids- och 
kulturnämnd 

KS 
329/2021 

2021-08-26  Jan Larsson Ansluta stuprör, som 
leder ut regnvatten på 
trottoaren, till dagvatten-
ledning i gatan när Stor-
gatan restaureras. 

Kommun-
styrelsen 

KS 
335/2021 

2021-08-26  Wilma 
Jansson 

Bygga en skatepark i 
Arboga.     

Fritids- och 
kulturnämnd 

KS 
343/2021 

2021-08-26  Neo-Texas 
Jansson 

Önskemål om en skate-
park.                              

Fritids- och 
kulturnämnd 

KS 
344/2021 

2021-10-14  Fredrik 
Neuman 

Uppförande av trixpark i 
betong för kickbikes, 
skateboard, cyklar och 
rullskridskor på Ladu-
backsgärdet.                                    

Fritids- och 
kulturnämnd 

KS 
364/2021 

2021-11-25  Daniel 
Boklund 

Kommunen upplåter 
mark för discgolfbana.           

Kommun-
styrelsen 

KS 
423/2021 
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2021-11-25  Urban Tiger Uppförande av en 
motionstrappa vid 
Teknikbacken.    

Fritids- och 
kulturnämnd 

KS 
434/2021 

 

 
Anders Neuman 
Tf kommundirektör 

 
Kajsa Landström 
Kommunsekreterare 

 
 
Skickas till: 
Akten 


