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Svar på medborgarförslag om Mini-LAN hösten 2015
INLEDNING
Laban Åberg inkom den 5 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ordnar ett Mini-LAN från hösten 2015.
Beredning
Bilaga KS 2015/66/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande
Bilaga KS 2015/66/2, yttrande från kultur- och fritidsnämnden
Bilaga KS 2015/66/3, medborgarförslag
Yrkanden
Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
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KOMMUNSTYRELSEN
Carola Gunnarsson

Svar på medborgarförslag om Mini-LAN hösten 2015
Laban Åberg inkom den 5 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ordnar ett Mini-LAN från hösten 2015.
Förslagsställaren skriver att det är bra att Sala kommun ordnar ett LAN varje
höstlov men önskar att det ska finnas ett Mini-LAN från årskurs 4.
Medborgarförslaget har remitterats till kultur och fritidsnämnden.
SALAN som arrangeras årligen av kultur och fritid tillsammans med SMU, Sala
Missionskyrkas ungdomsarbete, är ett så kallat scen-LAN med två övernattningar
inklusive nattbad och framträdanden som vänder sig till ungdomar från 13 år och
uppåt.
Diskussion har förts med SMU om att ha en "Hage" för Mini-LAN under ena kvällen
av SALAN. Det är först och främst två saker som diskuterats gällande "Hagen". Ska
man låta så unga (mellanstadieelever) vara kvar över natten? Vilka spel ska man
tillåta då övriga SALAN innehåller en del våldsspeL
Det erbjuds dataläger i sommarlägerverksamheten för mellanstadieelever och där
kan det finnas möjlighet att arrangera ett prova-på LAN. En alternativ lösning är att
ungdomslokalen kan bistå med utrustning till föräldrar som kan tänka sig anordna
ett LAN, i mindre skala och under överseende av föräldrar.
l dagsläget är kultur och fritidsnämndens inställning att kommunen inte bör
arrangera LAN för yngre än 13 år och uppåt.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar
att ar\edbor~arför?~~\besvarat.
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Yttrande på medborgarförslag- mini-LAN
INLEDNING
Medborgarförslag inskickat 5 januari 2015 från Laban Åberg gällande önskemål att
kultur- och fritid kan arrangera mini-LAN från hösten 2015
Beredning
Ärendet föredras av kultur- och fritidschefen
Bilaga KFN 2015/17, medborgarförslag samt yttrande från kultur- och fritid
Yrkande
Per Larsson (SBÄ) yrkar
att kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta kultur- och fritids förslag till yttrande som kultur- och fritidsnämndens
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om mini-LAN, bilaga
KFN 2015/17.
BESLUT
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta kultur- och fritids förslag till yttrande som kultur- och fritidsnämndens
remissvar till Kommunstyrelsen angående medborgarförslag om mini-LAN, bilaga
KFN 2015/17.
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
Roger Nilsson

YTIRANDE

Medborgarförslag om mini LAN hösten 2015
SALAN som arrangeras årligen tillsammans med SMU, Sala Missionskyrkas
ungdomsarbete är ett s. k scen-lan med 2 övernattningar in kl. nattbad och
framträdanden och där vi vänder oss till ungdomar från 13 år och uppåt.
Diskussion har fört med SMU om att ha en "Hage" för mini-lan under ena kvällen
av Salan. Det är först och främst två saker vi diskuterat gällande "Hagen".
Ska man låta så unga (mellanstadie-elever) vara kvar över natten?
Vilka spel ska man tillåta då övriga Salan innehåller en del våldsspel?
Vi erbjuder Data-läger i sommarlägerverksamheten för mellanstadieelever och
där ser vi över möjligheten att arrangera ett prova-på Lan. En alternativ lösning
är att ungdomslokalen kan bistå med utrustning till föräldrar som kan tänka sig
anordna ett LAN hemma eller i någon samlingslokal i mindre skala och under
överseende av föräldrar.
l dagsläget är kultur och fritids inställning att kommunen inte bör arrangera LAN
för yngre än 13 år och uppåt.

Kultur och fritid
Roger Nilsson
Kultur- och fritidschef

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Box 304
733 25 Sala

Besöksadress: Norra Esplanaden S, Sala
Växel: 0224· 74 70 00
Fax: 0224-188 so
kommun.info@sala.se
www.sala.se

Roger Nilsson
Kontorschef
ro ger .nilsson@sala.se
Direkt: 0224-74 78 21
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Kommunfullmäktige
Sala kommun
Stora Torget l
733 25 Sala

Medborgarförslag
Datum: 20150:::1:::0::3__________________________________ _
Namn: Laban Åberg
Gatuadress: ~~unnsgat~----------------------------------------
Postnummer, ort: _2333.!.?i~~----------------------------------------

Telefon: _0224-60881, 070-2313338------------------------------------------

l

Förslagets rubrik:

Mini-LAN

Beskriv och motivera ditt förslag {fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme):

Sala kommun ordnar ett LAN varje höstlov. Det är bra! Det skulle vara bra om det fanns ett mini-LAN från
årskurs 4.
Mitt förslag är att Sala kommun ordnar ett Mini-LAN från hösten 2015.

Förslag från Laban Åberg, 9 Ar.

Jag godkänner att sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag !ämnat enligt Personuppgiftslagen (1998:204).
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsid a.

Underskrift:

Kommunfullmäktige
Box 304

Besöksadress: Stora Torget l
Växel: 0224-74 70 00
Fax: 0224·188 50

733 25 Sala

kommun.info@sala.se

SAlAKOMMUN

www.sala.se

Vilve Svedlund
Kommunfullmäktiges sekreterare

virve.svedlund@sala.se
Direkt: 0224· 74 70 11

