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KOMMUN 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2013-04-11 

D nr 2013/71 

Medborgarförslag om skyltning till järnväg/busstation i Sala 

INLEDNING 
Ann-Christin Salomonsson har 2013-02-08 inkommit med rubricerat med
borgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/88/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/88/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/88/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 92 

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 

45 (53) 



SALA Bilaga KS 2013/88/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om skyltning till järnväg/busstation 
i Sala 
Ann-Christin Salomonsson inkom den 8 februari med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att skyltar sätts upp som visar vägen till buss- och 
järnvägsstationen i Sala. 

Förslagsställaren skriver att stationen är en viktig del av staden, mängder av 
människor passerar här varje dag. Att ha skyltar som visar vägen dit visar på att 
stationen är en viktig plats i Sala. l dag finns det ingen skyltning till stationen om 
man kommer bilvägen öster, söder eller norr ifrån. 

Tekniska kontoret ser löpande över all skyltning i staden och tar tacksamt emot 
synpunkter på var skyltning behöver kompletteras eller bytas ut. Ett stort projekt 
pågår för närvarande med att se över resecentrums funktioner och tillgänglighet, att 
skapa ett attraktivt resecentrum. I denna översyn kommer även skyltningen till 
platsen att justeras och kompletteras. 

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 

1 (1) 
2013-03-13 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov. ra p p@ sala, se 
Direkt: 0224-511 00 
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DIARIENR: 2013/71 
YTTRANDE 

TEKNISKA KONTORET 
Lisa Granström 

SALA KOM U · 
Komm,.nstvrelsens förvallning 

Kommunfullmäktige 
Ink 2013 ~03~ 1 3 

YTTRANDE 

Yttrande på medborgarförslag angående skyltning till järnvägs 
och- busstation i Sala 
Tekniska kontoret har getts möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget om att 
utöka skyltningen till järnvägs - och busstation en. 

Som anges i medborgarförslaget är skyltningen till järnvägs- och busstationen i vissa 
delar bristfällig. 

Tekniska kontoret ser löpande över all skyltning i staden och tar tacksamt emot 
synpunkter på vart skyltning behöver kompletteras ochfeller bytas ut. 

Ett stort projekt pågår för närvarande med att se över resecentrums funktioner och 
tillgänglighet, att skapa ett attraktiv resecentrurn. l den översynen kornmer även 
skyltning till platsen att justeras och kompletteras. 

Lisa Granström 

Enhetschef samhällstekniska enheten 

SAlAKOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 

733 25 Sa!a 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 0224-74 70 00 
tekniska@sala.se 

www.sala.se 

lisa Granström 
Enhetschef 

Usa.Granstrom@sala.se 
Direkt: 0224-74 75 61 
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~~~~~ Bilaga KS 2013/88/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2013-0Hl6 

Namn: Ann~Christin Salomonsson 

Kommunfullmäktige 
salakommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2010-D9-Q9 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRsLAG 

SALAKOM UN · 
Kommunstyrelsens lörval!!llng 

jlnlt 2013 -02- O 8 
l 

7-1 

--·-----·----·------------------·--------·-------
Gatuadress: J?.rlinge.!!~~~~~-~~-·-··------------------------------------

Postnummer, ort: -~}-~~.~~!~.!~·-·-·-·--·-···-------------------------------------· 

Telefon: Jl.!:~~-3100_1,_~--------------------------------------------------

Förslagets rubrik: 
Skyltning till järnvägs/buss-stationen i Sala 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

jag flyttade till kommunen 1992. Sen dess har trafikleder byggts om, ny skyltning kommit upp men jag saknar 
fortfarande skyltar mot vär buss och järnvägsstation. 

jagtycker stationen är så viktig för staden. Mängder av människor passerar där varje dag. Den är ett av naven i Sala. Att 
skylta mot stationen är att visa att den är en viktig plats. 

Vare sig man kommer med bil från öster, söder eller norr kan man inte upptäcka stationen. 

Därför behövs skyltning. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

V/rve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-551 03 


