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SAlA 
KOMMUN 

§ 257 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Svar på medborgarförslag om skyltvård 

INLEDNING 

Dnr 2013/252 

Sten Westerlund inkom den 27 maj 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att Sala kommun ska underhålla skyltar och tavlor på ett 
bättre sätt, eftersom smutsiga skyltar ger ett dåligt intryck. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/231/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordfö
rande 
Bilaga KS 2013/231/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kon
toret 
Bilaga KS 2013/231/3, 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. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

32{38) 
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D!ARIENR: 2013/252 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens förvaltlllng 

Ink. 20f3 -09- _2'5 

Svar på medborgarförslag om skyltvård 

Sten Westerlund inkom den 27 maj 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska underhålla skyltar och tavlor på ett 
bättre sätt, eftersom smutsiga skyltar ger ett dåligt intryck jag håller fullt ut med 
Sten Westerlund om detta. 

Tekniska kontoret, gatajpark utför regelbunden tillsyn av Sala kommuns skyltar. 
Vid behov rengörs skyltar och om de är skadade eller slitna så byts de ut. Det byts ut 
ca 150 skyltar årligen och påkörda skyltar sätts tillbaka. 

Under en längre tid har skyltunderhållet varit eftersatt på grund av personalbrist, 
men nyligen har arbetet kunnat tas upp igen. Listorna på eftersatt underhåll har 
börjat bockas av. 

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

att anse medborgaförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -o l o v .ra p p@ sa la. se 
Direkt: 0224-74 7100 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
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2013-06-14 

YTTRANDE 

Evelina Söderman Kommunstyrelsen lllk. 2013 -09· 2 5 
l laga 

YTIRANDE 

Medborgarförslag om skyltvård 
Gata/Park utför regelbunden tillsyn av Sala kommuns skyltar. Vid behov rengörs 
skyltar och är de skadade eller slitna så byts de ut. Vi byter ca 150 skyltar årligen, 
samt tvättar och sätter tillbaka påkörda skyltar. Under en längre period har nu 
skyltunderhållet varit eftersatt p.g.a personalbrist och långtidssjukskrivning. 

Vi har nyligen kunnat ta upp skyltunderhållet igen, och har nu börjat beta av de 
listorna på eftersatt underhåll som vi har. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
enhetschef gata/park 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 

evelina.soderman@sala.se 

Direkt: 0224-74 75 01 
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SALA 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 sala 

2010-09-09 

BLANKETT: MEOBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN . 
Kommnnstvmi,Bn" fölvaltnl11g 

•ink 2013 

Medborgarförslag 

Datum: 2013-05-25 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Namn: Sten Westerlund 

G at u a d re ss : -~y?_~~!~~~!~-~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Post n u m me r, ort: _?..?_~--~~-?..~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Telefon: 107 47 

·----------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------

l Förslagets rubrik: SkyJtvård 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Sten tycker att kommunen ska underhålla skyltar och tavlor på ett bättre sätt. Smutsiga skyltar ger ett dåligt intryck 
och är lite av Salas ansikte utåt. 

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. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 
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Besbksadress: Stora Torget l ' Virve Svedlund 
Växel: 0224-550 00 Kommunfullmäktiges sekreterare 
Fax: 0224-188 50 virve.svedlund@sala.se 
kommun.info@sala.se Direkt: 0224-55103 
www.sala.se 


