
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-03 

Namn: Julia Fahlström Björk 

Gatuadress: Ebbagatan 25 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
73325 Sala 

Postnummer, ort: _7,-,3,,3::;3,,31-;' S"A"LA"'-__________ _ 

Telefon: 0705137180 

I 
Förslagets rubrik: 

_ Otrygg väg 

Beskriv och motivera ditt förslag; 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- O 3 
Dla,lenr _ /'klbllaga 
.d..!oi'1/1030 I 

Vägen tlU busshåHsplatsen, via Jakobsbergsgatan och cykelvägen bakom Jakobsbergsgården är väldigt obehaglig, både sent på kvällen och 
tidigt på morgonen. Vägen är dåligt belyst och på ena sidan finns det en å, sedan buskar och träd, andra sidan är det bara en stor yta med 

kultar och sedan ett ålderdomshem, vilket inte ger någon som helst trygghetskänsla när det är mörkt. Det är stora delar av Sala som 

behöver ta den :,ägen för_att ta bussen till t ex skola eller jobb. '.. I 

F.r 641 f'r],.;"''''' v,:')"" p,~",I-", "".'" k.,.,., \-tA nU' lr+.v -t,--..cl o~'" lo.,\Y$"- V~""'" ~<> ... , = et-. 
d~ ;,,,,,<.-'1'1 v'lvrtl V~3~"'" 56"'" J~VI. b tc1~ y-tdo.O"I i"l"'uÅ '~vllCt-""". 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgijtsfagen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommurlfullmäktige 
Box 304 

73325 Sala 

Underskrift: J"0d'-UL\""-"O"'---__________________________ _ 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 

Kommunfullmaktiges sekreterare 

virve.sved lund@sala_se 
Direkt: 0224-74 70 11 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-03 

Namn: Maria Doder 

Gatuadress: Östra tulegatan 49 H 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
73325 Sala 

Postnummer, ort: -'1"3:::3::.32".,,S"-A"'LA"'-_________ _ 

Telefon: 0100331717 

I 
Förslagets rubrik: 

. Skolans lokaler 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

2014-01-22 

BLANKEn: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -10- O 3 
Diarlanr /Aktbilaga 

·tv I 't / J o 2 ej I I 

Jag går i årskurs nio på Vallaskolan och en sak jag tycker som behövs bättras på är skolans arbetsmiljö. Detta är en sakjag tror jag tror de 
flesta på skolan håller med mig om. På sommarn kan det bli kokhett och på vintern svinkallt i vissa lokaler och ventilationen låter illa, och 

detta upplevs väldigt störande. Jag tycker även att vissa av lokalerna känns trista och ofräscha. De behöver uppgraderas med färg och 

utsmyckning. Med detta tror jag att det skulle öka trivseln bland eleverna. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 

73325 Sala 

Underskrift: _./--)-+1",(/,,,,,I'L/ ~-"-,b"-1L.u,,,J-,-,., (~/CL[_~ __________________ _ 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 7000 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
W'Nw.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-09-23 

Namn: Jonas Eklind 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
73325 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEOBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink, 2014 -09- 2 5 
DiarJanr 

ZO) 

G atu a d re ss: ._~-'=~_~_~_~~~_!~_~ __ ~_?~ _______________ . ______________________ " __ ". __________ . ________________________ . ___ ._ .. ______________ . ____ " ___ """ ____ ... 

Postnu m me r, ort; _?~~~~.~_~!~. __ ... _ ... _._ .. _._ .. _. _____ ... _. ___ ... _. __ ._. __ . ____ ........ ______ . _____ .. _ .. __ . __ .. _. __ ..... _. __ .... ______ . _______ .. ____ .. __ .. ' 
Telefon: 0224-77111 

Förslagets rubrik: 
Översikt av betalningssystemet för arbetsresor 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

~ystemet för arbetsresor till och från daglig verksamhet är utformat på ett sådant sätt att det slår hårt mot svårt funktionsnedsattas 
privatekonomi. 
Ex: Om jag på grund av mitt handikapp exempelvis bara orkar deltaga i och är inskriven i daglig verksamhets verksamhet två dagar!v så 
reser jag tur och retur två gånger!v och får hab-ersättning för två dagar. Jag tvingas däremot betala för fem resor/v vilket gör att jag 
förlorar pengar på att arbeta, detta är fullständigt orimligt! 

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

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
73325 Sala 

Underskrift: 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224"188 SO 
kommun.info@sala,se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl u nd@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SKRIVELSE 

Om Medborgarförslag 
Vill du påverka kommunens verksamhet? Har du ideer och förslag på hur Sala 
kommun kan bli bättre? Sedan 2003 har du mÖjlighet att lämna medborgarförslag 
direkt till kommunfullmäktige. 

Följande gäller om du vill lämna ett medborgarförslag {utdrag ur "Arbetsordning för 
kommunfullmäktige': kommunalförfattningssamiing 354/2003} 

Medborgarförslag § 29a 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av 
en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer skall anges. 
Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma 
medborgarförslag. 

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli 
eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. 

Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, skall 
förslagsställaren underrättas, 

Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige när 
förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

Det skriftliga medborgarförslaget skickas till 
Kommunfullmäktige, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala 

Ytterligare upplysningar om medborgarförslagsverksamheten 
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Johansson 
0224-10310, e-post: tommy.johansson@sala.se 

Kommunfullmäktiges sekreterare Virve Svedlund 
0224-747011, e-post: virve.svedlund@sala.se. 

1 (l) 
2014-01-22 
SKRIVELSE 


