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Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid 
Vallaskolan 

INLEDNING 
Bosse Pettersson inkom den 11 september 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att de höga kanterna ovanför tunneln till Vallaskolan ska 
tas bort, då de under en lång tid medfört svårigheter för personer med rollator, 
cyklister och gående med flera att passera. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/277/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/277/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/277/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyreisen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
m anse medborgarförslaget bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

.att anse medborgarförslaget bifallet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid 
Vallaskolan 

Bosse Pettersson inkom den 11 september 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att de höga kanterna ovanför tunneln till Vallaskolan ska 
tas bort, då de under en lång tid medfört svårigheter för personer med rollator, cy
klister och gående med flera att passera. 

l Sala kommun är det av största vikt att invånare med funktionshinder och som an
vänder hjälpmedel i form av tex rullstol el rollatur kan ta sig fram på ett säkert sätt 
vid Vallaskolans tunneL 

Kantstenarna vid gångtunneln vid Vallaskolan är satta efter de ritningar som togs 
fram förombyggnationen av Ringgatan. Då skulle gående hänvisas in på Agneligatan 
där korsningarna sänks för gående. För att inte få ett stråk där cyklister kör rakt ut i 
gatan skulle kanterna bevaras efter Ringgatan. Nu när kommande etapper av Ring
gatans fortsatta om byggnation är framflyttade, så kommer platsen anpassas efter 
rådande förhållanden. Därför finns passagen med bland platser som ska prioriteras i 
tillgänglighetsarbetet 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget bifallen. 

Per-Olov Rapp (S} 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
Fax: 0224-188 50 
kommunJnfo@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per -olov .rapp@ sala.se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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TEKNISKA KONTORET 2013-10-22 

Svar på medborgarförslag om borttagande av höga kanter vid Vallaskolan. 

Kantstenarna vid gångtunneln vid V allaskolan är satta efter de ritningar som togs 
fram förombyggnationen av Ringgatan. Då skulle gående hänvisas in på Agneliga
tan där korsningarna sänks för gående. F ör att inte få ett stråk där cyklister kör rakt ut 
i gatan skulle kantema bevaras efter Ringgatan. 
Nu när kommande etapper av Ringgatan är framflyttade så :far vi anpassa platsen 
efter rådande förhållanden och inte efter den på ritningen projekterade lösningen. 
Passagen finns därför med i Gata/parks arbetsmaterial över platser som skall priorite
ras i tillgänglighetsarbetet 

Förlag till beslut 
Tekniska kontoret föreslår att förslaget godkänns . 

TEKNISKA KONTORET 
Gata/Park 

Evelina Söderman 
Enhetschef 
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Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 
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Jag godkänner att Sa!a 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 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedl und@s al a.se 
Direkt: 0224-551 03 


