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Olle Nilsson har 2013-01-17 inkommit med rubricerat medborgarförs lag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/90/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/90/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur och fritid 
Bilaga KS 2013/90/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 94 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

47 (53) 



SALA Bilaga KS 2013/90/1 
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2013-03-08 

DNR 2013/33 
KOMMUN 

SALA KOMMUN 
Komm11nstvm1RRn.;: 'förvaltning 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp (S) 

Svar på medborgarförslag om bandyplan i Sala 

l 

Olle Nilsson har den 17 januari 2013 inkommit med rubricerat medborgarförs lag. 
Förslagsställaren ställer i medborgarförslaget frågan varför det inte finns någon 
bandyplan i Sala. 

Medborgarförslaget har skickats för yttrande till kultur- och fritidsförvaltningen, 
som i sitt yttrande skriver att anledningen till att bandyplanen som fanns tidigare 
på Lärkan försvann, är att Sala kommun på den platsen istället byggt en idrottsplats 
med möjlighet till utövning av löpning, längdhopp, fotboll med mera. 

Det finns dock möjlighet att spela bandy i ishallen som nyligen byggts om. Under 
följande tider är det åkning med klubba där på allmänhetens åkning: måndag till 
fredag mellan 15.45-16.45 samt lördag mellan kl12.30-14.30. 

I arbetet med att utveckla Lärkan finns en ny bandyplan med i planeringen och kom
mer att diskuteras och planeras i en kommande etapp av utbyggnaden av 
Lärkanområdet 

Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att, i nära dialog med foreningslivet, se över de olika stegen och objekten i 
Vision Lärkan, samt ta fram kostnadsbild och förslag till prioriterade objekt samt 
finansiering av dessa, samt att redovisning av uppdraget sker till kommunstyrelsen senast 
den l april 2013, Dialogen är försenad men förväntas vara avklarad innan sommaren 
2013. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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~ ~~~~ Bilaga KS 2013/90/2 

KULTUR- OCH FRlTIDSFÖRVAL TNlNGEN 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

Bandy- varför finns det ingen bandyplan i Sala? 

Ink 

Anledningen till att bandyplanen som fanns tidigare på Lärkan försvann var att där 
byggde man en idrottsplats med möjlighet att springa, hoppa längd, spela fotboll, 
mm. 

Att bygga en ny bandyplan kostar ganska mycket pengar och just nu har inte Sala 
kommun pengar att bygga en ny bandyplan_ Det man har gjort för att man skall 
kunna åka skridsko är att man byggt om i ishallen så att man skall kunna åka 
skidsko där på allmänhetens åkning. 

Måndag - fredag 
15.00-15.45 åkning utan klubba, 
15.45-16.45 åkning med klubba 
Lördag 
12.30-14.30 åkning med klubba 
Söndag 
12.30-14.30 åkning utan klubba 

Med vänlig hälsning 

/1;[/ 
Roger Nilsson 
TF Enhetschef 

l (l) 
2013-02-07 

YTTRANDE 
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SALAKOMMUN 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 
kulturfritid @sala .se 

Roger Nilsson 
Fritidsintendent/stf kultur- och fritidschef 

Roger.Nilsson@sala.se 

Direkt: 0224-555 04 
www.sala.se 



R SALA Bilaga KS 2013/90/3 r;i KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

~Förslagets rubr-ik_' __ B_Q\_f)_a_q_-_____ _ 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

v\J'.r ~l n~ en vr+or 
~t or 

Kommunfullmäktige 
salakommun 
Stora Torget l 
733 25 sala 

2010-09-09 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppg;jtslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hems ida. 

SAlAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 ZS Sala 

M.'fs \,-underskrift: _____ _[)1J s;.__~ h----------------------------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund @sala.se 
Direkt: 0224-55103 


