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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 
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Sammanträdesdatum 
52 2013 

2013-05-13 

D nr 2012/302 

Medborgarförslag om innebandy i Willys lokaler 

INLEDNING 
Inge la Rundblad inkom den 2 oktober 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställarna föreslår att Willys lokaler ska används som innebandyhalL 

Beredning 
Bilaga KS 2013/130/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/130/2, yttrande TFU § 35 
Bilaga KS 2013/130/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 137 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdd0 



SALA Bilaga KS 2013/130/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

l (l) 
2013-04-28 

SAlAKOI~IKilUN · 
Kommunstyrelser.,, förvaltniilg 

ilnk. 20i3 - 2 9 

l~e?~~bi~~--
Svar på medborgarförslag om innebandy i Willys lokaler 

Inge la Rundblad inkom den 2 oktober 2012 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställarna föreslår att Willyslokaler ska används som innebandyhalL 

Medborgarförslaget har remitterats till teknik- och fritidsutskottet 

Behovet av nya lokaler för inomhusidrott (20 x 40 m.) är stort i Sala kommun. 
Kultur- och fritidsenheten skriver att det finns andra platser där det skulle vara 
optimalt att anlägga en nu idrottshall, till exempel vid Lärkan. Detta för att kunna 
samutnyttja lokaler, personalresurser och samla aktiviteter till ett område i enlighet 
med Vision Lärkan. För närvarande pågår en översyn av vision Lärkan i samråd med 
föreningslivet i Sala. Sala kommuns huvudspår är att samla de flesta 
idrottsaktiviteterna till Lärkan. Om och när Willyslokaler blir till försäljning får Sala 
kommun ta ställning till om dessa lokaler är ett alternativ för en innebandyarena. 
Att i dagsläget köpa in den föreslagna butikslokalen är inte aktuellt 

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

att anse medborgarförslaget avslaget 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordföra11de 

per -o lov. ra p p@ sala .se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Sammanträdesdatum 

§ 35 

Justerandes slgn 

2012-12-06 

D nr 2012/302 

Yttrande över medborgarförslag om innebandyhall i Willyslokaler 

INLEDNING 
Medborgarförslag har inkommit från Ingela Rundblad där hon föreslår att Willys 
butikslokal kan användas till innebandyhalL 

Beredning 
Bilaga TFU 2012/18/1, Medborgarförslag från Ingela Rundblad 2012-10-10. 

Bilaga TFU 2012/18/2, Yttrande från kultur- och fritidsenheten, 2012-11-09. 

BESLUT 
Teknik- och fritidsutskottet beslutar 

att avge yttrande i enlighet med tekniska kontorets skrivelse 2012-11-09. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Z!:!?· U -if 

Utdragsbestyrkande 

5 (16) 



SAlA SALAKOMMUN 
Kultur & Fritid 

KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSESFÖRVALTNINGEN 
Roger Nilsson 

YTTRANDE 

Ink. 

Medborgarförslag om innebandyhall i Willyslokaler 

2012 -11- 1 2 

Behovet av nya lokaler för inomhusidrott (20x40m) är stort i Sala kommun. 
Möjligheten att omvandla Willyslokaler till en innebandyarena låter som en 
spännande tanke. 

4 

Det finns dock andra platser där det skulle vara optimalt att anlägga en ny 
idrottshall (20x40m), tex vid Lärkan. Detta för att kunna samutnyttja lokalerna, 
personalresurser och samla aktiviteter till ett område i enlighet med Vision Lärkan. 

Om och när Willyslokaler blir till försäljning får Sala kommun ta ställning till om 
dessa lokaler är ett alternativ för t ex en innebandyarena. 

~~ur- o~h 7enheten 

Rker~ 
TF Enhetschef 

1 (1) 
2012-11-09 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 

Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 
kulturfritid@salcue 

Roger Nilsson 
Fritidsintendent/stf kultur- och fritidschef 

Roger. Ni Is son@ sa la. se 
Direkt: 0224-555 04 

www.sala.se 
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BLANKETT; MEDBORGARFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGE :-SALA KOMMUN! ! Kommunstvrelsens förvaltning ! 
Kommunfullmäktige 
Sala kommun · 2012 ~m- 1 s i 
Stora Torget l 
733 25 sala Aktbilaga · 

.... L ... _ 

Medborgarförslag 

Datum: 2012-10-10 

N a m n : ·-~01t~J~-~~~~~~~-~------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

Ga tu a d res s : -~-~,::-~y:~_0_~-~Y-~-~.::~_? __ _ 

Postnummer, ort: 733 }_~-~~-~-~-------------------

T e l efo n : _Q2_2_4_c1_2_9~Q,_Q7_0_:2_6_D_6_4~~---···················· 

: r:orslagets rubrik: 
Innebandyhall i Willyslokaler 

82skriv och motiver<3 ditt förs!ag: 

Eftersom jag är mamma till tvd innebandyspelande barn och har en make som är engagerad som tränare i barnens idrott vet jag att 
det i dagsläget rader stor brist på träningstider inomhus. Barnen får korta träningspass vilket gör att det blir svårt att hinna de 
moment som en träning bör innehålla. De får ocksJ sena träningstider som får till följd att de är trötta när det ar dags att gå upp till 
skolan nästa dag (ett gäng 11-12-åringar tränar till 21.30 på onsdagar]. 

!g dl" kom jag på en id€! Jag läste att Willys eventuellt skulle bygga en ny butikslokal inom en snar framtid. Då föresiar jag att 
kommunen köper den gamla butikslokalen och med hjälp av sponsorer ser till att den stora inomhusytan beläggs med ett golv 
lämpllgt för innebandyspeL Säkert blir det också ett hörn över för några enkla omklädningsrum. Ingen läktare, mgen cafeteria, inget 
annat kostsamt behövs, utan bara en enkel hall anpassad för alla de lag som slåss om tider i de befintliga hallarna. 

Kanske skulle det då också kunna gå att starta ett innebandygymnasium i Kungsängsgymnasiets regi? Tänk om vi kunde locka både 
vara egna ungdomar att stanna kvar och studera i Sala istället för att bekosta deras utbildning i andra kommuners skolor! Och tänk 
om vi kunde locka hit andra kommuners ungdomar och få betalt fOr att de vill studera här i Sala, där innebandyn faktiskt grundades. 

Med en lämplig lokal på nära avstånd f rim skolan och med de bra p.>rkeringsmöjligheter som redan finns så skulle detta förslag bl! 
ett perfekt alternativ för bad e skola och föreningsliv. 

SjJ!ddart står kommunen fur de di·iftskostnader som uppstår i samband med lokalens nyttjande! 

T~i:lk vilken möJlighet ni nu har att glädja och uppmuntra alla idrottande barn och ungdomar! Ni har chansen att ge dem 

förutsMtningar för att leva ett aktivt, idrottande liv som fOrhoppningsvis också leder till att de b !i r aktiva, friska vuxna! 

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. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullm~ktige 

Bo.-. 304 

llesöksadrrss: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 

Virve Svedlund 

Kommunfullmäktigr$" kreterare 
iirve .SV!.:dl und (<y c :eda. sr: 

733 25 Sala kom m u n. info@sa la. ~-e 
www.sala.se 

Direkt: 0224-SSl 03 


