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Medborgarförslag om att bygga nya toaletter och skötrum i 
lekparken,Stadsparken 

INLEDNING 
Pia Samuelsson inkom den 5 juni 2013 med förslag att toaletter med skötrum ska 
byggas i stadsparkens lekpark. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/293/1, svar pä medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/293/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/293/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk
tige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

m anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

KS 2013/293/1 

Ink. 

Diarier. r 
::ZD!'~ 

Svar på medborgarförslag, bygg nya toaletter och skötrum i 
lekparken 

Pia Samuelsson inkom den 5 juni med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att det byggs toaletter med skötrum i lekparken, 
stadsparken. 

Förslagsställaren skriver att lekparken i stadsparken är en populär lekpark där det 
tyvärr inte finns någon möjlighet att gå på toaletten eller byta en blöja. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

Tekniska kontoret har investeringsmedel för att utveckla stadsparken med ny 
kioskbyggnad, parkering m.m. under 2014/2015. Nya toaletter inklusive skötrum 
kommer att byggas i samband med detta projekt. 

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 
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SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 022.4·188 50 
kommun.info@sa!a.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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YTTRANDE 
USA GRANSTRÖM 

DIREKT: 0224-74 75 61 

DIARIENR: 2013/263 

SALA KOMMUN -
Kommunstvrelsens förvallning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

YTTRANDE 

Medborgarförslag, bygg nya toaletter och skötrum i lekparken 
Ett medborgarförslag har inkommit till Sala kommun om önskemål om nya toaletter 
samt skötrum i anslutning tilllekparken i Sala stadspark 

Tekniska kontoret har fått möjlighet att yttra sig kring medborgarförslaget 

TEKNISKA KONTORETS YTTRANDE 
Tekniska kontoret instämmer att toaletter inklusive skötrum behövs i anslutning till 
lekparken i Sala stadspark. 

Tekniska kontoret har investeringsmedel för att utveckla stadsparken med ny 
kioskbyggnad, parkering m m under 2014/2015. Nya toaletter, inkiusive skötrum, 
kommer att byggas i samband med detta projekt 
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Bilaga KS 2013/293/3 

Virve Svedlund 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

kommun.info@sala.se 
den 4 juni 2013 13:04 
Virve Svedlund 
Formulärdata från "Service- Synpunkter" (Sala kommun) 

Postadress (gata, postnummer och postort) (adress) 
Dammgatan 17, 733 38 Sala 

E-post (e mail) 
jopi47@hotmail.com 

Namn (förnamn och efternamn) (name) 
Pia Samuelsson 

Välj ett alternativ (opinion_ category) 
Synpunktiförslag 

Vill du att vi kontaktar dig'! (opinion_feedback) 
Ja. Via e-post. 

Beskriv här kort vad du vill framföra (opinion_text) 

SAlAKOM UN . 
Kommuns!yml~ens förvaltning 
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Jag önskar att man bygger nya toaletter samt skötrum i lekparken. Det är en populär lekpark men tyvärr 
finns inga möj-ligheter att byta blöjor och gå på en fräsch toa. Bygg ett liknande hus som vid Väsby 
Kungs gärd. Vi ska ju inte avskräcka folk från att besöka v är fina lekpark pga låsta och äckliga toaletter. 

Telefon/mobil (phone) 
0224-10971 

Länk till sida 
Medborgarförslag 
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