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KS § 153 Medborgarförslag: Fler fasta bänkar vid 
Svartån
Dnr KS 2022/73

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag, om fler fasta bänkar vid 
Svartån, samt

att medborgarförslaget med detta bifalls.

Reservation
Jan-Olov Adolfsson (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att utöka med bänkar utmed Svartån inkom den 19:e 
januari 2022. I medborgarförslaget skrivs;

”Då jag såsom åldrande pensionär har ett ökande behov av rörelse, vilket jag 
försöker göra genom att promenera mer, när jag gör detta, upptäcker jag ett stort 
behov av att kunna ta en paus under promenaden. Men detta är svårt, då det inte 
finns några soffor el.dyl.

Förslag: Montera ett antal fasta bänkar el. dyl, längs Svartån från stalpet i norr till 
Aneby gård i söder.”

Idag har tekniska enheten nästan bara mobila bänkar utplacerade på olkia ställen i 
samhället. Dessa körs ut från förrådet på våren och hämtas in på hösten. Det 
finns endast ett fåtal fasta bänkar utmed Målqvistdammen som är i dåligt skick 
och behöver renoveras. 

Att få möjlighet att röra på sig är en viktig del i ett hälsofrämjande perspektiv.

Så för att göra det möjligt att promenera och få chans att vila utmed Svartån även 
snöfria dagar på vintern så planerar tekniska enheten att utöka med en bänk om 
året under tre års tid. Enheten titta även på att renovera bänkarna utmed Målqvist 
dammen. Eftersom pengarna måste tas ur ordinarie driftsbudget fördelas 
kostnaden på flera år.

Medborgaren har även lämnat in ett förslag på en modell av bänk. När det gäller 
inköp av bänk använder tekniska enheten sig av de modeller som finns i 
kommunens ramavtal.

Med hänvisning till svaret bifalls medborgarförslaget.

Teknisk chef Lars Skeppås föredrar ärendet.

Yrkanden
Jan-Olov Adolfsson (MP) yrkar på att i svarsskrivelsen ändra meningen ”Därför 
kommer Aneby kommun att längs Svartån utöka med en bänk om året under tre 
års tid.” till ”Därför kommer Aneby kommun att längs Svartån utöka med fem 
bänkar under en tre års tid.”

Irene Oskarsson (KD) och Paul Brinkmann (C) yrkar bifall till förslag på svar till 
medborgarförslag, daterat 2022-08-09, och avslag till allmänna utskottets förslag 
till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande ställer Irene Oskarsson (KD) och Paul Brinkmann (C) yrkande mot 
allmänna utskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Irene Oskarsson (KD) och Paul Brinkmann (C) förslag.

Ordförande ställer Jan-Olov Adolfsson (MP) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet.

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning (Omröstning 3.):
Ja-röst för bifall till tjänsteskrivelsens förslag till beslut
Nej-röst för bifall till Jan-Olov Adolfsson (MP) yrkande

Kommunstyrelsen beslutar således med 10 (10) ja-röster och fyra (4) nej-röster 
enligt tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2022-01-19
Tjänsteskrivelse, 2022-06-09
Förslag till svar på medborgarförslag. 2022-08-09
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-06-13

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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