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Medborgarförslag-gör min skolgård bättre 

INLEDNING 

Dnr 2012/341 

My Lindström har den 7 november 2012 inkommit med rubricerade 
medborgarförslag. Förslagsställaren vill att Lärkbacksskolans skolgård ska bli 
bättre. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/60/1, Svar 2013-02-12 från kommunstyrelsens ordförande. 
Bilaga KS 2013/60/2, Medborgarförslag. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Bilaga KS2013/60/l 

Svar på Medborgarförslag-gör min skolgård bättre 
My Lindström inkom den 7 november med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren vill att Lärkbacksskolans skolgård ska bli bättre. 

1(1) 
2013-02-12 

DIARlEN R: 2012/341 

SÄLAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -02- 2 Il 

Enligt förslagsställaren är skolgården trasig, tråkig, smutsig och farlig. Bilar kör och 
parkerar på cykelbanan trots att det är förbjudet. Det ligger hundbajs på skolgården 
och asfalten behöver lagas. Eleverna vill enligt förslagsställaren ha lekställningar, 
bänkar, rutschkanor och gungor. Det bör sättas upp ett staket som går en bit in i 
skogen, eftersom det är roligt att leka där. 

skolförvaltningen säger att skolgården är en viktig del av skolan. Det ska vara tryggt, 
roligt och lärorikt att vara på skolgården. Bilarna får inte vara på cykelbanan. 
skolförvaltningen tänker prata med polisen om detta. Hundar får inte bajsa på 
skolgården. Ett sätt skulle vara att sätta upp skyltar om att hundar inte får vistas där. 
Om det trots allt finns hundbajs där så tänker skolförvaltningen prata med de som 
har hand om skötseln på skolgårdarna. Det finns en grupp på kommunen som träffas 
varje månad för att prata om risker och säkerhetsfrågor. Där ska skolförvaltningens 
representant ta upp dessa frågor, för att se om det kan göras något gemensamt. 

skolförvaltningen föreslår att elever och personal tillsammans på Lärkbacksskolan 
gör en plan för hur de vill att skolgården ska vara. Allt kanske inte kan göras på en 
gång, men lite borde kunna göras varje år. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
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Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 
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Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Förslagets rubrik: 

Beskriv och motivera ditt förslag: 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2010-09-09 

BlANKffi: MEDBORGARFÖRSLAG 
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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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Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve .sved l u nd@sala.se 
Direkt: 0224-551 03 
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