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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Dnr 2012/33 

Medborgarförslag om kulturhus, aula och konstgräsplan vid 
Kungsängsgymnasiet samt Salas bostadsbrist 

INLEDNING 
Roland Eriksson har den 10 februari 2012 inkommit med rubricerade medborgar
förslag. Förslagsställaren skriver att han vill framföra sin ståndpunkt i ett antal 
frågor. Kungsängsskolans aula föreslås byggas om så tilltänkta elever får en annan 
syn på gymnasiet i Sala, vidare att eftersatta yttre sportplaner vid gymnasiet åtgärd
as med bland annat en konstgräs plan, samt att det ska satsas på mer bostäder då det 
är bostadsbrist i Sala. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/279/1, motionssvar från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2012/278/2, medborgarförslag 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att synpunkter som framförs i medborgarförslaget överlämnas till styrgruppen för 
kulturhus, teknik- och fritidsutskottet samt kommunstyrelsen för vidare hantering, 
samt 
illt därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

illt synpunkter som framförs i medborgarförslaget överlämnas till styrgruppen för 
kulturhus, teknik- och fritidsutskottet samt kommunstyrelsen för vidare hantering, 
samt 

illt därmed anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

20 (25) 



SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp (S) 
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DNR 2012/33 

SALAKOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -12- 1 2 

Svar på medborgarförslag om kulturhus, aula och konstgräsplan 
vid Kungsängsgymnasiet samt Salas bostadsbrist 

Roland Eriksson har den 10 februari 2012 inkommit med rubricerade 
medborgarförslag. Förslagsställaren skriver att han vill framföra sin ståndpunkt i ett 
antal frågor. Kungsängsskolans aula föreslås byggas om så tilltänkta elever får en 
annan syn på gymnasiet i Sala, vidare att eftersatta yttre sportplaner vid gymnasiet 
åtgärdas med bland annat en konstgräsplan, samt att det ska satsas på mer bostäder 
då det är bostadsbrist i Sala. 

Av fullmäktige fastställda regler för Medborgarförslag framgår att ämnen av olika 
slag inte får tas upp i samma medborgarförslag. Det finns dock anledning att svara 
på medborgarförslaget eftersom det berör fler för Sala kommun viktiga 
frågeställningar. 

jag bedömer att medborgarförslaget mera kan behandlas som synpunktshantering 
och som kan framföras direkt till styrgruppen för kulturhus, teknik- och 
fritidsutskottet samt kommunstyrelsen. l kontakt med förslagställaren har 
informerats om att arbetsordningen för fullmäktige föreskriver att ett 
medborgarförslag inte får ta upp ämnen av olika slag. Detta blir annars ohanterligt. 
Förslagställaren och undertecknad är överens om att föreliggande medborgarförslag 
kan hanteras som synpunktshantering. Möjlighet finns alltid att återkomma till 
fullmäktige med ett medborgarförslag i en specifik fråga. 

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

att synpunkter som framförs i medborgarförslaget överlämnas styrgruppen för 
kulturhus, teknik- och fritidsutskottet samt kommunstyrelsen för vidare hantering 

att därmed anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 



Bilaga KS 2012/279/2 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datl.lm: 2012-02-06 

Ink. 

Oj~rienr 
:LO l' 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25Sala 

Namn: Roland Er.oik<~>~o~n ___________ _ 

Gatuadress: Ö Tu! e atom 49 A 

l o 

2.010-09-Q9 

BlANICElT: MEDBORGARFÖRSLAG 

Postnummer, ort: ~7~33'-"3Zc.=S~•I~·---------------~----------

Telefon: 0224--18244 

l Förslagets rubrik: h b d . Konser us yggna 

Beskriv och motivera dttt förslag: 

Tyvärr kan jag inte komma på det öppna mötet i kväll varförjag här vill framföra min ståndpunkt. Bygg om ellertill 

Kungsängsgymnasiets aula då kanske tilltänkta elever får en annan syn på GYMNASIET i Sala. Därefter åtgärda de 

eftersatta yttre planerna vid skolan (Konstgräs på grusplan) Löparbana i tartan en raka ! Samt satsa på mer bostäder 

eftersom det råder brist på detta, Sala enda kommun i Västmanland med bostadsbrist! 

Jag godkänner att Sa!a kommun lagrar och behandlar de- personuppgifter jag Jämnat enligt Persanuppgift5!agen {1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras pii kommunens hemsida. 

SIU.A.f(OMMUN 
Kommunfullmä~ige 

Besöksadress; Stora Torget 1 
Växel: 0224·550 CO 

Vlrve SVI!d!Und 

Kommunfullmäktiges sekreter;ore 


