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Dnr 2015/542 

Medborgarförslag om bilkarta över centrum i Sala 

INLEDNING 
M E Berlin inkom den 28 juli 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att en bilkarta över centrum i Sala tas fram. Förslagsställaren 
skriver att det är svårt för en nykomling att veta hur man ska hitta i centrum på 
grund av enkelriktade gator och återvändsgränder. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/13/1, svar på medborgarförslaget från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2016/13/2, yttrande från medborgarkontoret/tekniska kontoret 
Bilaga KS 2016/13/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2016-01-19, § 10 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget 

att en bilkarta tas fram över Centrum i Sala, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsen att vid nästa uppdatering av den befintliga 
turismkartans förstoring över Sala centrum komplettera denna med markeringar 
för enkelriktade gator och återvändsgator. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 
att en bilkarta tas fram över Centrum i Sala, 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att vid nästa uppdatering av den befintliga 
turismkartans förstoring över Sala centrum komplettera denna med markeringar 
för enkelriktade gator och återvändsgator. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 
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Svar på medborgarförslag om bilkarta över centrum i Sala. 
M.E Berlin inkom den 28 juli 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att en bilkarta över Centrum i Sala tas fram. 

1 (1) 
2016-01-11 

DIARIE NR: 2015/542 

Förslagsställaren skriver att det är svårt för en nykomling att veta hur man ska hitta 
i Centrum på grund av enkelriktade gator och återvändsgränder. 

Medborgarförslaget har remitterats till medborgarkontoret och tekniska kontoret. 

Underlag om gällande trafikregler och kartmarkeringar för gatorna inom centrala 
Sala erhålls från Sala kommuns trafikingenjör. 

Den befintliga turismkartans förstoring över Salas centrum kan uppdateras med 
markeringar för enkelriktade- och återvändsgator till nästa utgåva. 

När det gäller digital karta för webb/mobil på hemsidan www.sala.se så innehåller 
den digitala kartan redan aktuella enkelriktade- och återvändsgator för centrala 
Sala. 

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

att bifalla medborgarförslaget 
att en bilkarta tas fram över Centrum i Sala samt 

uppdra till Kommunstyrelsen 
att vid nästa uppdatering av den befintliga turismkartans förstoring över Sala 
centrum komplettera denna med markeringar för enkelriktade gator och 
återvändsgator. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 

Namn: 

Gatuadress: 

Postnummer, ort: 

Telefon: 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 
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I Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

2014-01-22 
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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 

733 25 Sala 

Underskrift: _____ ll{ , ___ 2.. --~-/2,,n~\, -----------------------------------------------------------------------------· 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Christofer Berg 

YTTRANDE 
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Internremiss 2015/542. Medborgarförslag om bilkarta över 
centrum i Sala. 

Den befintliga turismkartans förs toring över Salas centrum kan uppdateras med 
markeringar för enkelriktade- och återvändsgator till nästa utgåva (mars 2016). 
Underlag om gällande trafikregler och kartmarkeringar för gatorna inom centrala 
Sala e rhå lls från Sala kommuns trafikingenjör. När det gäller digital karta för 
webb/mobil på hemsidan Sala.se så innehåller den digitala kartan aktuella 
enkelriktade- och återvändsgator fö r centra la Sala. 

Informationsenheten 

Christofer Berg, Enhetschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Tekniska kontoret 

Rune Wåhlin, Trafikingenjör 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 SO 
information@sala.se 
www.sala.se 
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YTTRANDE 

Ch risto fer Berg 
Enhetschef 

lnfor mationsenheten 
chr istofer. berg@sala.se 

Direkt : 0224-67 78 01 


