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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-09-30 

Medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

INLEDNING 

Dnr 2014/469 

Håkan W allen inkom 2014-03-03 med rubricerat medborgarförslag. Förslag
ställaren föreslår att Sala kommun ska bygga ett tak för utomhusaktiviteter vid 
exempelvis Vallaskolan, Måns Ols eller Silvköparen. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/188/1, svar på medborgarförslag 
Bilaga KS 2014/188/2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och 
fritidskontoret 
Bilaga KS 2014/188/3, medborgarförslag 

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

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget . 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

30 (36) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

l (l) 
2014-09-21 

DIARIENR: 2014/469 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 

Håkan W allen inkom den 3 mars med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska bygga ett tak för utomhusaktiviteter. 

Förslagsställaren skriver att det ibland är brist på lokaler för motionsidrott och det 
skulle kunna kompletteras med ett enkelt utomhustak för uthyrning. Lämplig 
placering skulle kunna vara vid Vallaskolan, MånsOls eller Silvköparen då det 
vintertid kan användas som husvagnsförvaring. 

Kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

På sommaren, när man ska arrangera en större tillställning utomhus, kan vädret 
göra det omöjligt att genomföra evenemang. I dess fall kan Salas idrottshallar 
användas då de till stor del inte är bokade sommartid. 

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

att avslå medborgarförslaget 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

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

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-74 7100 
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YTTRANDE 

KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 
Åke Lantz 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Oiarienr 

Opb: 

YTTRANDE 

Ang Medborgarförslag om tak för utomhusaktiviteter 

Ett medborgarförslag har inkommit från Håkan Wallen, Hedabergsgatan 7, om att 
bygga ett enkelt utomhustak där utomhusaktiviteter kunde hållas när vädret inte är 
det bästa. Man föreslår placering MånsOls, Vallaskolan eller Silvköparens camping. 

Utomhusaktiviteter ska givetvis hållas utomhus och vädrets makter bidrar ofta till 
ett vågspel när man ska arrangera något sommartid men skulle ett större 
arrangemang äventyras sommartid på grund av väder hänvisar vi till våra 
idrottshallar som till stor del ärobokade sommartid. 

Med ovan stående motivering tillstyrker vi inte förslaget om ett tak för 
utomhusaktiviteter. 

Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
Fri tidsutvecklare 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 

Åke lantz 
Friti dsutvecklare 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Fax: 0224-188 50 
kom mun.info@sala.se 
www.sala.se 

Kult ur- och frit idskontoret 
ake.lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 



Dilaga KS 2014/138/3 

i sALA 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-02-28 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget l 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BlANKETT: MEDBORGARFÖRslAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- o 3 
Dlarlenr 7{;0 l 'i J _4 V )JAktbilaga / 
O p b: 

------------------- --·---- - -------·--------------------
Namn: Håkan W allen -----·-----------·-----------------------------·-----------·------

Gatuadress: ~9~_ber~~~E~-------------------------------------------·--

Postnummer, ort: _?}}_g~-~~~---------------------------·---
Telefon: 0224-77889 

Förslagets rubrik : 
Tak för utemusaktiviteter 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

Då det ibland är brist på lokaler för motionsidrott skulle det kunna kompletteras med ett enkelt utomhustak för uthyrning. 
Vi har även dåligt utomhusklimat på sommaren då ex. Sala Gymnastikfört>ning försöker sig köra gympa ute men vädret är alltid inte det 
bästa. Även vår höst kan det vara tr<,vligare att h ~ aktivitetN utomhus. 
Placeringen kan vara Vallaskola n, Måns Ols, Silvköparen då det vintertid kan var husvagnsförvaring. 
Fritis lekis kan ev. utnyttja det för sina aktiviteter. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personup, gifter jag lämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens h m sida. 

SALAKOMMUN 

Kommunfullmäkt ige 

Box 304 

733 25 Sala 

Underskrift: 

1/ l /L: l lf/ 
: ______ __ ,L ____ { _____________________ ~-----------------------------·· 

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

Fax: 0224·188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Vlrve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 

Direk t: 0224-74 70 11 
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