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Sammanträdesdatum 

2013-04-02 

Dnr 2012/358 

Medborgarförslag om välkomstskylt till Möklinta socken 

INLEDNING 
Anneli Ohlson har 2012-11-19 inkommit med rubricerat medborgarförslag. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/89/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2013/89/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, 
informationsenheten 
Bilaga KS 2013/89/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 
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DIARlEN R: 2012/358 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

F:2k~r~q~M~~ing 
InK 2013 -03· 2 7 

Svar på medborgarförslag om välkomstskylt till Mö klinta 
socken 

Anneli Ohlson inkom den 19 november med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren vill sätta upp en egendesignad "Välkommen till Mö klinta" skylt och 
att kommunen ska stå för alla kostnader. 

Lokala välkomstskyltar omfattas inte av Sala kommuns program för skyltning, som 
antogs av kommunfullmäktige 2009-08-26. Vid eventuella lokala etableringar av 
välkomstskyltar eller liknande föreslås att kontakt tas av initiativtagaren med det 
lokala byalaget eller den lokala bygdeföreningen. Detta för att i dialog etablera 
skylten så att den passar in i omgivningarna och är förankrad med den lokala 
bygdeorganisationen. 

Om skylten ska etableras utanför planlagt område behövs tillstånd från 
Länsstyrelsen. Om skylten placeras inom planlagt område behövs bygglov. Det ska 
även finnas erforderliga tillstånd från väghållaren samt markägaren. 

Vad gäller finansieringen av välkomstskylten så är det primärt ingen kommunal 
fråga. 

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 
vaxel: 0224-550 00 
Fax: 0224~188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-51100 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Informationsenheten 

SALA KOM 
Kommunstyrelsens fii 

l (l) 
2013-02-18 

YTTRANDE 

Ink. 2013 -02- 1 8 
Diarienr 
20\' 

YTIRANDE 

Medborgarförslag om välkomstskylt till Mö klinta socken. 

Lokala välkomstskyltar omfattas inte av Sala kommuns program för skyltning som 
antogs av KF, 2009-08-26. Vid eventuella lokala etableringar av välkomstskyltar 
eller liknande så föreslås att kontakt tas av initiativtagaren med det lokal byalaget 
eller den lokala bygdeföreningen för att i dialog etablera skylten så att skylten 
passar in i omgivningarna och är förankrad med den lokala bygdeorganisationen. 

Om skylten ska etableras utanför planlagt område behövs tillstånd från 
Länsstyrelsen, om skylten placeras inom planlagt område fodras bygglov. Därtill ska 
erforderliga tillstånd finnas från väghållaren samt markägaren. I övrigt har 
Informationsenheten och Samhällsbyggnadskontoret inget att erinra varken för 
eller emot skylten. 

salakommun 

Christofer Berg 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-773 22 
information@sala.se 
www.sala.se 

Christofer Berg 
Enhetschef 

lnfo rmationsen hete n 
Ch ristofer. Berg@ sa l a .se 

Direkt: 0224-552 03 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2010-09-09 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 
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Jag godk~nner ~tt Sala ko~~.un lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204), 

Jag godkanner aven att mrtt arende publiceras på kommunens hemsida. 1((), n J ~ 

SAlAKOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Box 304 

733 25 Sala 

Underskrift: \ 'L~ _________________ -:::._ _____________ . ---------------· 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun. inf6@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl u n d @sa la .se 
Direkt: 0224-551 03 
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