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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 finns det ett medborgarförslag som inte 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 
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Ärendebeskrivning 

Inkommen 
till KF 

Förslags-
ställare 

Förslag Överlämnad för 
beslut till 

Dnr 

2021-08-26  Ylva Her-
mansson 
Sköld 

Ordna så att toaletter-
na fungerar i centrum 
och görs tillgängliga. 

Kommun-
styrelsen 

KS 
304/2021 

2021-11-25  Daniel 
Boklund 

Kommunen upplåter 
mark för discgolf-
bana.           

Kommun-
styrelsen 

KS 
423/2021 

2021-11-25  Urban 
Tiger 

Uppförande av en 
motionstrappa vid 
Teknikbacken.    

Fritids- o kulturnämnd 

Återlämnad till 
kommunstyrelsen* 

KS 
434/2021 

2022-04-21 Malin 
Jirovsky 

Anlägga en discgolf-
bana. 

Kommun-
styrelsen 

KS 
176/2022 

2022-08-25 Fredrik 
Idling 

Anlägga en 9-håls 
discgolfbana. 

Kommun-
styrelsen 

KS 
309/2022 

*Anläggningsansvaret har överförts från kultur- och fritidsnämnden 

till kommunstyrelsen vilket har medfört att fritids- och kulturnämn-

den har återlämnat sex medborgarförslag till kommunstyrelsen. 

 

 
Anders Neuman 
Kommundirektör 

 
Kajsa Landström 
Kommunsekreterare 

 
 
Skickas till: 
Akten 


