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Svar på medborgarförslag- Ransta växer igen 

INLEDNING 
Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom Eva Edin, inkom 2013-11-26 med rubrice
rat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att cykelvägar och grönområden i 
Ranstaska skötas om bättre, då dessa successivt håller på att växa igen på grund av 
bristande skötsel. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/92/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2014/92/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2014/92/3, 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 
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Svar på medborgarförslag- Ransta växer igen 
Ransta Nästa Bygdegårdsförening, genom Eva Edin, inkom den 26 november med 
rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att cykelvägar och 
grönområden i Ranstaska skötas om bättre, då dessa succesivt håller på att växa 
igen på grund av bristande skötsel. 

l 

Förslagsställaren skriver att sly hänger över cykelbanor till fara för cyklister samt 
att sly skymmer gatlyktorna. l strövområdena står torra träd som lutar, vilket är en 
säkerhetsrisk för lekande barn. Det saknas också papperskorg vid lekplatserna. 

Det är av allra största vikt att kommunen ser över vad som behöver förbättras när 
det gäller kommunens cykel-och gångvägar samt grönområden som är till nytta för 
medborgarna samt att man kan vistas på dessa ställen på ett säkert sätt. 

Ett röjningsarbete utmed gång- och cykelbanor i Ransta kommer att påbörjas under 
våren. Röjning för framkomlighet, ökad sikt och säkerhet prioriteras. 

På de grönytor där tekniska kontoret är ansvarig för skötseln kommer en 
inventering av riskträd att göras. l de fall träden bedöms utgöra en säkerhetsrisk 
kommer de att tas ned. 

På de tre kommunala lekplatserna i Ransta finns papperskorgar uppsatta. På två av 
dessa lekplatser sitter papperskorgen på en belysningsstolpe i direkt anslutning till 
lekplatsen. 

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

Att anse medborgarförslaget besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande Kommunstyrelsen 

fAktbilaga 4· 

Per-Olov Rapp SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

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

733 25 Sala 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

per -olov .ra p p@ sa l a .se 
Direkt: 0224-74 71 00 
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Svar på medborgarförslag "Ransta växer igen" 

Efter förslagets inkommande har de nämnda punkterna inventerats och åtgärder 
setts över. 

Röjningsbehovet efter gång och-cykelbanor i Ransta är stort och vi planerar att på
börja röjningsarbetet under våren. Röjning för framkomlighet, ökad sikt och säker-
het kommer att prioriteras. 

På de grönytor och strövområden dar uata;park är ansvarig för skötsel kommer en 
inventering av riskträd att göra~. I dc f~ll tr5c!cn bedöm~ ·.yara en säk::;rhctsrisk, 
kommer de att tas ned. 

På de tre kon1munala lekplatserna i Ransta finns papperskorgar uppsatta, På lvå av 
lekplatserna sitter papperskorgen inte inne på lekområdet utan på en belysning,. 
stolpe i direkt anslutning till lekplatsen. Som de används hitimilis har vi inte sett 
något behov av kompletteringar. 

Förlag till beslut 
Tekniska kontoret föreslår att förslaget godkänns. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

i 

SALAKOMMUN 
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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Datum: 2013-11-20 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2010-09-09 

BLANKETT: MEOBORGARFÖRSLAG 
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Gatuadress: .Sl.Q._~_c!!_f"!L!:~!-~~~~~-Cl--?-------------------------------------------------------------------------------------------

Po st n u m m e r, ort: _ _?_?_? _ _?~-~~~-~!~-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
Telefon: 0734-388232 

l Förslagets rubrik: 
. Ransta växer igen 

l Beskriv och motivera ditt förslag: 

Vi vill på detta sätt från Ransta Nästa Bygdegårdsförening uppmärksamma Sa/a kommun om att gång 
och cykelvägar samt grönområden i Ra n sta, successivt växer igen p.g.a. bristande skötsel. 

En konsekvens är att sly hänger över cykelbanor till fara för bl. a. cyklister (med all säkerhet även till 
nackdel för kommunens snöentreprenörer) samt skymmer gatlysena. 

J strövområden står torra träd på trekvart och Jutar, vilket är en uppenbar risk för lekande barn. Vi 
saknar även papperskorg vid lekplatserna. 

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 

Underskrift: 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlu nd@sa la.se 

Direkt: 0224-551 03 
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Kommunfullmäktige 

OM MEDBORGARFÖRsLAG 
Vill du påverka kommunens verksamhet? Har du ideer och förslag på hur Sala 
kommun kan bli bättre? Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag 
direkt till kommunfullmäktige. 

Följande gäller om du vill lämna ett medborgarförslag (utdrag ur "Arbetsordning för 
kommunfullmäktige'; kommunal författningssamling 354/2003): 

Medborgarförslag 
§29a 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och undertecknat av 
en eller flera personer. Namnförtydligan de, adress och telefonnummer skall anges. 
Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. 
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli 
eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. 

Medborgarförslag skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det att förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut skall fattas, skall 
förslagsställaren underrättas. 

Den som har väckt ett medborgarförslag skall ha rätt att yttra sig i fullmäktige när 
förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen skall två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober. 

Det skriftliga medborgarförslaget skickas till 
Kommunfullmäktige 
salakommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

Ytterligare upplysningar om medborgarförslagsverksamheten 
Kommunfullmäktiges ordförande Tommy Johansson 
Tfn 0224-103 10, e-post: tommy.johansson@sala.se 

Kommunfullmäktiges sekreterare Virve Svedlund 

Tfn 0224-551 03, e-postvirve.svedlund@sala.se. 

2010-09-09 


