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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kanslienheten Kommunstyrelsen 

Jill Roos 

MISSIV 

Medborgarförslag om kulturhus, aula och konstgräsplan vid 
Kungsängsgymnasiet samt Salas bostadsbrist 

Inledning 

Ett medborgarförslag inkom den 10 februari 2012 från Roland Eriksson om kultur
hus, aula och konstgräsplan vid Kungsängsgymnasiet samt Salas bostadsbrist. 

l sitt svar på medborgarförslaget bedömer kommunstyrelsens ordförande att med
borgarförslaget bör behandlas som synpunktshantering, då förslaget innebär ämnen 
av olika slag och som enligt fullmäktiges fastställda regler inte kan tas upp i samma 
medborgarförslag. Förslagställaren är efter samtal införstådd i detta. Därefter har 
kommunstyrelsens ordförande ändå bedömt att svara på medborgarförslaget, då det 
berör fler för Sala kommun viktiga frågeställningar. 

När medborgarförslaget behandlades i kommunfullmäktige 2013-01-28, § 3, be
slutades att synpunkterna som framförts i medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare hantering, samt att medborgarförslaget därmed anses 
besvarat. Därefter har förslaget att beretts av kommunstyrelsens förvaltning. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till yttrande som svar på inkomna synpunkter 
och överlämna detsamma till förslagsställaren. 
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Svar på synpunkter i samband med inlämnande av medborgar
förslag om kulturhus, aula och konstgräsplan vid Kungsängs
gymnasiet samt Salas bostadsbrist 

Inledning 

Ditt medborgarförslag om kulturhus, aula och konstgräsplan vid Kungsängsgymna
siet samt Salas bostadsbrist inkom till Sala kommun den 10 februari 2012. 

I sitt svar på medborgarförslaget bedömer kommunstyrelsens ordförande att för
slaget bör behandlas som synpunktshantering, då det innehåller frågor av olika 
karaktär som enligt kommunfullmäktiges fastställda regler för medborgarförslag 
inte kan tas upp i samma medborgarförslag. Därefter har kommunstyrelsens ord
föranden ändå bedömt att svara på medborgarförslaget, då det berör fler för Sala 
kommun viktiga frågeställningar. 

När medborgarförslaget behandlades i kommunfullmäktige 2013-01-28, § 3, be
slutades att synpunkterna som framförts i medborgarförslaget överlämnas till 
kommunstyrelsen för vidare hantering, samt att medborgarförslaget därmed an
ses besvarat. Därefter har förslaget att beretts av kommunstyrelsens förvaltning. 

Svar på synpunkter avseende kulturhus 

Styrgruppen för kulturhus har avslutat sitt arbete 2012-12-21 och överlämnat det 
fortsatta arbetet i frågan till kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunstyrelsen 
beslutade 2013-02-07, § 31, att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att fort
sätta den påbörjade utredningen kring en eventuell om- och tillbyggnad i syfte att 
tillskapa ett kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen. Utredningens resultat ska redo
visas tillledningsutskottet i maj 2013. 

Svar på synpunkter avseende aula och konstgräsplan vid Kungsängsgymnasiet 

Kungsängsgymnasiets aula är renoverad för cirka fem år sedan. För närvarande är 
det oklart om gymnasiets framtida lokalisering i Sala och därmed är ytterligare 
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satsningar på gymnasiet med intilliggande markområde (grusplan) i nuläget inte 
aktuella. 

Synpunkter avseende satsning på mer bostäder då det är bostadsbrist i Sa/a 

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar för närvarande med att ta fram ett bostads
försörjningsprogram. Synpunkten i medborgarförslaget kommer att hanteras i ar
betet med programmet 
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