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Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 

INLEDNING 
Kent Roxhed inkom den 22 augusti 2013 med rubricerat medborgarförs lag. För
slagsställaren föreslår vägskylt som hänvisar till sjukhuset i Sala tas bort, då det inte 
finns något sjukhus. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/275/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/275/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/275/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 313 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyreisen hemställer att kornmun
fuilmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

.att anse medborgarförslaget besvarat 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



~~~ SAlA Bilaga KS 2013/275/1 r;11 KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 
Kent Roxhed inkom den 22 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att vägskylt som hänvisar till sjukhuset i Sala tas bort, då det 
inte finns något sjukhus. 

Västmanlands sjukhus Sala är ett närsjukhus med följande verksamheter: 
rehabenhet, medicinmottagning, vårdavdelning, öron- och ögonmottagning, 
röntgen och blodcentraL 

Av den anledningen är det fortfarande viktigt att skyltningen till sjukhus finns kvar. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

l (l) 
2013-10-24 

DIARlEN R: 2013/323 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 



PD'I SALA Bilaga KS 2013/275/2 
~KOMMUN 

1 (1) 
2013~10-21 

DIARIENR: 2013/323 
YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

l SALA KOMMUN 
KommiJnstvrel~er,, förvaltning 

Göran Åkesson Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag om skyltningen till sjukhuset i Sala 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att skyltarna tas 
bort som hänvisar till sjukhuset i Sala. 

Sjukhuset i Sala är en pågående verksamhet med bland annat medicinmottagning, 
vårdavdelning, rehabenhet, öron- och ögonmottagning. röntgen och blodcentraL 

Därför ska det vara skyltat till sjukhus så länge verksamhet pågår där. 

TEKNISKA KONTORET 

chef för tekniska kontoret 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Göran Åkesson 
Kontorschef 

Tekniska kontoret 
goran.akesson@ sala.se 

Direkt: 0224-74 74 01 



Bilaga KS 2013/275/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 

Namn 
Gatuadress 

Postnummer, ort 
Telefon 

Beskriv och motivera ditt förslag: 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 zs sala 

l 

2010-09-09 

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

Underskrift 


