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§ 131 - Svar på Medborgarförslag om upprustning av 
Åsenslingan, Hagfors  
Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att rusta upp Åsenslingan. 
Förslaget har fått tillräckligt med röster för att tas upp för politisk hantering. 
Parallellt med medborgarförslaget har förvaltningen jobbat med att se över våra 
vandrings- och cykelleder. Bedömningen från förvaltningen ligger helt i linje med 
förslagsställaren och kommunstyrelsen beslutade därför att prioritera en 
upprustning av Åsenslingan under 2022. 
Genom detta kan vi konstatera att medborgarförslaget i praktiken redan bifallits 

Handlingar i ärendet 
Kommunledningsutskottets protokoll, 2022-05-31 § 52 
Utvecklingsenhetens skrivelse, 2022-05-25 
Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-10-19 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalls. 

 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 
Driftledare malin.skoog@hagfors.se 
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52 - Svar på Medborgarförslag om upprustning av 
Åsenslingan, Hagfors  
Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att rusta upp Åsenslingan. 
Förslaget har fått tillräckligt med röster för att tas upp för politisk hantering. 
Parallellt med medborgarförslaget har förvaltningen jobbat med att se över våra 
vandrings- och cykelleder. Bedömningen från förvaltningen ligger helt i linje med 
förslagsställaren och kommunstyrelsen beslutade därför att prioritera en 
upprustning av Åsenslingan under 2022. 
Genom detta kan vi konstatera att medborgarförslaget i praktiken redan bifallits 

Handlingar i ärendet 
Utvecklingsenhetens skrivelse 2022-05-25 
Förslagsställarens medborgarförslag 2020-10-19. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalls. 

 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 
Driftledare malin.skoog@hagfors.se 
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Tjänsteskrivelse  
  
Utvecklingsenheten   
Lars Sätterberg  
0563-185 00 Till 
Lars.satterberg@hagfors.se Kommunfullmäktige 
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Svar på Medborgarförslag om upprustning av 
Åsenslingan, Hagfors 

Förslagsställaren har lämnat ett medborgarförslag om att rusta upp Åsenslingan. 
Förslaget har fått tillräckligt med röster för att tas upp för politisk hantering. 
Parallellt med medborgarförslaget har förvaltningen jobbat med att se över våra 
vandrings- och cykelleder. Bedömningen från förvaltningen ligger helt i linje med 
förslagsställaren och kommunstyrelsen beslutade därför att prioritera en 
upprustning av Åsenslingan under 2022. 
Genom detta kan vi konstatera att medborgarförslaget i praktiken redan bifallits 

Handlingar i ärendet 
Utvecklingsenhetens skrivelse 2022-05-25 
Förslagsställarens medborgarförslag 2020-10-19. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalls. 

 

 

Lars Sätterberg   
Utvecklingschef   
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
T.f. samhällsbyggnadschef emil.florell@hagfors.se 
Driftledare malin.skoog@hagfors.se
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Hagforsförslag

Ärendenummer 201019-20medborgarforslag-ME21

Inskickat 2020-10-19 15:30

Personuppgifter

Förnamn Ingalill

Efternamn Lindgren

Adress(publiceras ej i kallelser och protokoll) Bengtssons väg 11

Postnummer(publiceras ej i kallelser och protokoll) 683 33

Ort (publiceras ej i kallelser och protokoll)) Hagfors

Telefon (publiceras ej i kallelser och protokoll) 072 5767717

E-postadress (publiceras ej i kallelser och protokoll) ingalill.lindgren@gmal.com

Mitt förslag berör fler än mig (publiceras ej i kallelser och
protokoll)

Ja

Förslag

Rubrik på förslaget Åsenslingan

Jag vill att

Åsenslingan bör rustas upp. Idag är det en olycksrisk
eftersom många spångar är halvruttna o trasiga. Det
behövs översyn och reparation av spångar; upprustning
av bänkar o skyltar samt bättre markerad led från
utsiktstornet och ner söderut

Motivering

Det betyder mycket för turister och kommuninvånare att
en vandringsled är inbjudande och säker.. I nuvarande
skick kan inte kommunen ha det på hemsidan som en
vandringsled.
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