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Medborgarförslag 

Förslagets rubrik: 
Översyn av detaljplan 

Kommunfullmäktige 
sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25Sala 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme}: 

2014-01-22 

BlANKffi: MEDBORGARFÖRSLAG 

Om planöversyn för området Kristina 4:1 kommer att göras för att möjliggöra utveckling i området föreslår 
vi följande förändringar för stugororådet inom planområdet: 

1. Benämningen koloniområde tas bort och ersätts med fritidsstugeområde. Byggmåtten bestäms till 80/30 i 
enlighet med kommunens beslut fOr andra områden. 

2. Arrendatorerna på området erbjuds att friköpa tomterna. 

3. Vatten och avlopp dras fram till tomtgränserna. 

De hår förändringarna skulle bidra till att stugorna i området fortsättningsvis hålls i gott skick och att 
miljöaspekterna tas tillvara. 

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. 

SAiAKOMMUN 
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733 25 Sala 

Besöksadress: stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-188 so 
kommun.info@sala.se 

www.sa!a.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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Gatuadress: ~-'?Jh.!:.!!!~JJ:~!.'!!!.?..?.. _________________________________________________________________________________________________________________ _ 

Postnummer, ort: . .?.~~-~? .. ~!!!?.. ___________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

Telefon: 070-716 3182 ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l l Förslagets rubrik: 
:L Gör barnens skolväg säkrare 

____ ,j 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Mina barn går på Vallaskolan och brukar cykla till skolan då vi bor på Kungs~ngen. 
Vi bor så bra till att barnen har cykelbana hela vctgen från hemmet till skolan. 
Det som vi, och även andra föräldrar har diskuterat på föräldrarådet ar, varför cykelbanan slutar innan 
barnen har kommit in på skolgården. 
Vårt förslag har varit att gräsmattan som ligger jämte personalparkeringen bör asfalteras och på så sätt 
bli en säker cykelbana den sista biten till skolan. 
Som det är i dag måste barnen samsas med stressade bilburna föräldrar som åker in på personalparkeringen 
på morgonen. 
Då det är ett orosmoment brukar i alla fall min man och jag turas om att följa med barnen på morgonen. 
Gräsmattan används inte utan skulle passa att göras om till cykelbana. 
Detta har vari t ett problem under flera år som skolan mycket väl känner till. 

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. 
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BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

Medborgarförslag 

Datum: 

Namn: Mikael Toner Svante Wiklund 

Telefon' 0224-12458 0224-136 37 
-~----------------.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--· 

j Förslagets rubrik: 
Bättre busshållplatser- börja vid Vattentornet 

'------------

l Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): ---~ 

J Vi hemstäJ.ler att busshållplatsen "Nya Vattentornet", (belägenhet enligt bilaga} byggs om till en medern j 
: h:?!llplat.s, med adekvat kantstenshöj d, dito kontraststenläggning och belysning i och utanför väderskydd, l 

l 
som gör hållplatsen trygg för såväl resenärer som vägtrafikanter Belysningen kan lämpligen utgöras av 
moderna LED-lampor med intelligent styrning för optimering av säkerhet och energiprestanda. l 
l 

Samtidigt utökas cykelparkeringen, som kan sägas vara en pendlarparkering. Anslutande gångvägar utökas i 
och ges en lutning som är anpassad för rörelsehindrade. 

' 
l
, Hållplatsen är en av stadens mest trafikerade; ett betydande antal resande pendlar till arbete och 
ucbildning, främst med Västeråslinjerna. Hållplatsen är idag inte acceptabel ur tillgänglighetssynpunkc. 

!Hållplatsen lutar från vägmitt, vilket medför att även lätt rörelsehindrade har betydande svårigheter att 

[
stiga på bussen, även om maximal sänkning av bussens högersida görs. 

Vidare är hållplatsutrymmet inte anpassad till dagens bussar som vanligen är cirka 15meter långa. 
i Även sett ur vägtrafikens synvinkel behOvs en omdaning av hållplatsen, eftersom bussarna inkräktar cirka l två meter på körbanan. 

' 
l. Fler exempel finns i vår 
säkerhet.Vårt förslag är 

ibussresenärerna. 

l 
l 

stad på busshållplatser som inte lever upp till dagens krav på tilgänglihet. och 
att hållplatsen Nya Vattentornet får bli den första i raden av förbättringar för 

Jag godkanner att Sa!a kommun !agrar och behandlar de person~~1fter Jag lam n at enhgt Personuppgiftslogen (1998 204) 
Jag godkanner aven att m1tt arende publiceras på kommunens hemsida 

~ " ' (/ l 
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Mälartrafiken - mapview 

Hållplatsen 'Nya vattentornet (Sala)' som 
du valt att åka från visas nu på kartan som en 
blinkande symbol m 

Skriv ut stäng fönstret 

Sida l av l 

http://193.45.213.123/ltt/kartor/mapview.asp?name=Nya%20vattentorn... 2014-11-24 



Kommunfullmäktige 

Sala Kommun 

Motion om avtackning av fullmäktigeledamöter. 

r-SAl ir·-R(;i'Vt;l~lLHr 
Kom muriStYreis~rls' förvaltning 

Ink. 2014 -H- 2 1 
Diarlem l• 
ZOllr; J ii-b ,"'b;"'' 

Under 7 år har jag varit ordförande för kommunfullmäktige under de senaste 25 åren. Vid 2 

tillfällen har jag därmed varit med vid sista sammanträdet för mandatperioden som 

ordförande och då tackat av ledamöter/ersättare som av någon anledning inte fortsätter. 

Det kan bero på: 

• Inte fått nytt förtroende av väljarna 

Inte föreslagen igen av sitt parti 

• Valt själv att sluta. 

"Regelverket" för avtackning blir då inget som man som ordförande funderar över under 

mandatperioden utan först veckan före sista sammanträdet då man också vet hur valet gick. 

Vid senaste tillfället september2014 kunde jag konstatera att avtackningen baserades på 

gamla traditioner/hävd och några märkliga situationer uppkom. Den mycket fina tavlan av 

Bo Svärd delades då ut till en person som blev ordinarie samma möte och till en person som 

varit ledamot i över 25 år. Några ledamöter som i nya KF blivit ersättare blev inte avtackade 

alls då enbart ordinarie ledamöter som slutade helt blev föremål för avtackningen. 

Då denna fråga inte ska dyka upp som en överraskning i oktober 2018 för nuvarande 

ordförande i kommunfullmäktige borde kommunen ta fram riktlinjer, som är fastställda av 

fullmäktige, så att det blir mer en administrativ åtgärd att ta fram "presenten". Då 

fullmäktige tidigare beslutat att KF:s ordförande ska vara ordförande i 

Demokratiberedningen där samtliga partier har representanter finns ett bra forum till att 

arbeta fram riktlinjer. 

Det går att hitta många lösningar som uppfattas som rättvist. Ett sätt kan vara att de som 

varit ledamöter /ersättare i X antal år blir avtackade med en blomma, den som varit 

ledamot/ersättare i X antal år avtackas med något annat. 

Landstinget Västmanland har exempel vid 1- 12 år= blomstercheck, 12 år och över= en 

present. 

Beredningen ska även titta på om ledamot/ersättare avgår mitt under mandatperioden exv. 

om skälet är flytt från kommunen eller om sjukdom gör att uppdraget inte kan fullföljas. 



Med hänvisning till ovanstående hemställer jag 

att kommunfullmäktige beslutar att ge demokratiberedningen uppdrag att arbeta fram 

riktlinjer för avtackning av ledamöter som lämnar fullmäktige 

att riktlinjerna presenteras för fullmäktige under 2015 

Sala 2014-11-21 

Tommy Johansson (5) 



Ink. 2014 -11- 2 4 
Akthitaga 

Feministiskt initiativ 

Motion till Kommunfullmäktige i Sala kommun om borttagande av § 26 i 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter får Sala kommun. 

2013-05-27 antogs en ny paragraf i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sala kommun, med 
ordalydelsen "För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten. När insamlingen 
skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd." 

Denna paragrafhar inte gjort det olagligt att samla in pengar, men den har gjort det betydligt 
krångligare att göra det på laglig väg, eftersom man numera måste ha polistillstånd för att samla in 
pengar på offentlig plats i Sala kommun. 

Vi ifrågasätter syftet och meningsfullheten med § 26. Den drabbar för närvarande de ED-medborgare 
som, i kraft av EU:s fria rörlighet, sökt sig till Sala kommun i syfte att samla in pengar för att skapa 
sig en dräglig tillvaro. 

Den svenska lösdriverilagen avskaffades 1964. Då hade det så kallade tiggeriet mer eller mindre 
försvunnit. Det försvann dock inte på grund av att man förbjöd det. Förbud mot att samla in pengar 
stoppar inte fattigdom. Att bötfålla dem som försöker ra sitt uppehälle genom att samla in pengar bara 
ökar problemen. Eftersom de inte kan betala böterna rar de skulder som ytterligare ökar bördan. 

Ett förbud mot att samla in pengar tvingar inte fram de åtgärder som krävs för att hjälpa utsatta 
grupper, det bara osynliggör problemet och låter det fortgå. "Syns det inte så finns det inte". 

Ordningslagen ( 1993: 1617) och Sala kommuns Allmänna lokala ordningsfdreskrifter är till för att 
upprätthålla säkerhet och ordning på allmänna platser. Vi anser inte att de som passivt samlar in 
pengar påverkar säkerhet och ordning i negativ bemärkelse. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att ta bort nuvarande § 26 om 
insamling av pengar från Allmänna lokala ordningsfdreskrifter för Sala kommun. 

Sala 2014-11-19 

Med bästa hälsningar 

Beatrice Björkskog, gruppledare Feministiskt initiativ Sala 
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-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Jägvald [mailto:annajagvald@hotmail.com] 
Skickat: den 20 november 2014 10:14 
Till: Lisa Granström 
Ämne: Medborgarförslag-mo bility management-åtgärd 

Hej Lisa 
Hoppas att det är ok att skicka ett medborgarförslag direkt till dig. Du kan väl vidarebefordra det om du tycker att 
det verkar vettigt. 

Jag har observerat att cykelparkeringen vid väg 56 vid Lärkan är riktigt överfull. Cyklar parkerar på gräset och på 
cykelbanan. Ofta har cyklarna ramlat då det blir överfullt och ostrukturerat. Jag tycker att det är superkul att se att 
så många cyklar till busshållplatsen för att busspendla till Västerås! Tyvärr tror jag många upplever 
cykelparkeringssituationen som problematisk. För att göra det lättare för dessa att fortsättningsvis välja 
miljövänliga transporter samt locka andra att göra detsamma tycker jag att det vore en god ide att kommunen 
bygger en större cykelparkering i detta läge. En vettig mobility management-investering; ett sätt att underlätta för 
människor att välja miljövänliga transporter! 

Med vänlig hälsning, Anna Jägvald 
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