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Svar på medborgarförslag om att flytta Karlbergs kiosk 

INLEDNING 
Tommy Karlsson inkom den 26 mars 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Karlbergs kiosk flyttas till Evelunds rastplats istället 
för att rivas. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/174/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2015/174/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/174/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2015-09-22, 194 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Ut3z:rkande 

15 (27) 
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Svar på medborgarförslag om att flytta Karlbergs kiosk 
Tommy Karlsson inkom den 6 mars 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Karl bergs kiosk flyttas till Evelunds rastplats, istället 
för att rivas. 

Förslagsställaren skriver att det finns ett behov av en kiosk på Evelunds rastplats. 
Många som åker till Dalarna och Avesta efterfrågar en kiosk där man kan köpa kaffe, 
glass, godis med mera. Genom flytten skapas även arbete i kommunen. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Vid besiktning av kioskens skick bedömdes den vara i så dåligt skick att en flytt av 
byggnaden, för att användas på annan plats, inte var möjlig. Därför besluta-des 
rivning av kiosken, vilken genomfördes under april 2015. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SM.A!.;K&MMVlll:ora Torget 1 Carola Gunnarsson 
lllämifrl00.~"Mse6 00,mmunstyrelsens ordförande 
Bmm.~4-188 50 caroJa.gunnarsson@sala.se 
lldthrui.f:ralefo@sala.se Direkt: 0224-74 71 01 
www.sala.se 
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Medborgarförslag om användning av Karlbergs kiosk 
Tekniska kontoret ska yttra sig över inkommit medborgarförslag om användning av 
byggnaden Karlbergs kiosk. 

MEDBORGARFÖRSLAGET 
Tommy Karlsson har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att man skulle 
kunna flytta kiosken till Evelunds rastplats i stället för att riva byggnaden. Genom att 
etablera en kioskverksamhet där, skulle ett efterfrågat behov kunna uppfyllas. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Vid besiktning av kioskens skick bedömdes det vara så pass dåligt, att en flytt av 
byggnaden för att användas på annan plats inte var möjlig. Därför beslutades om 
rivning av kiosken, vilken genomfördes under april 2015. 
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Til: KSF[kommunstyrelsens.forvaltning@sala.se] 
Tittel: VB: Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: da55d8ca-fc70-488a-aeb4-32c9d5822412) 

Från: commentEmail@sala.se [mailto:commentEmail@sala.se] 
Skickat: den 6 mars 2015 14:14 
Till: SKF 
Ämne: Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering (Ärendeld: da55d8ca-fc70-488a-aeb4-32c9d5822412) 

Lämnad synpunkt via hemsidan för registrering 
Ärende Id 

Datum 

Ansvarig nämnd 

Typ av synpunkt 

Avser verksamhet 

SYNPUNKT 

da5 5d8ca-fc 7 0-488a-ae b4-32c9d5 822412 

2015-03-06 13:54 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Synpunkt/förslag 
Arbetsmarknadsfråga 

Medborgarförslag Sala 2015-03-06 Jag läste i Sala Allehanda att Karlbergs kiosk ska rivas. Jag såg att Sala 
Kommun har köpt kiosken. Jag förslår att Sala kommun flyttar kiosken till Evelunds rastplat.s Där behövs en 
kiosk det skapar arbete i kommunen och många som åker till Avesta och Dalarna efterfrågar en kiosk där man 
kan köpa kaffe glass godis mm. 

Med vänlig hälsning 
Tommy Karlsson 

Återkoppling? 

Kontaktuppgifter 

Namn 

Postadress 

Telefon- och mobilnummer 

E-postadress 

Skickat till e-post 

Ja. Via e-post. 

Drottninggatan 13 c 73 3 3 0 Sala 

skolforvaltningen@sala.se 
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