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Medborgarförslag om borttagande av smala trottoarer 

INLEDNING 
Synskadade i SRF Sala-Heby, genom bland annat Dagmar Wallin med flera, har den 
15 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställarna 
föreslår att alla smala trottoarer tas bort och ersätts med asfalt och vita markeringar 
ut mot gatan. Motivet till förslaget är, enligt undertecknade, att vissa gator i Sala 
stad, som Brunnsgatan, Fredsgatan med flera är så smala att man tvingas gå på gatan 
istället. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/131/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/131/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/131/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets 2013-05-07, § 138 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrka n de 
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SALA Bilaga KS 2013/131/1 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Svar på medborgarförslag om borttagande av smala trottoarer 

Synskadade i SRF Sala-Heby, genom bland annat Dagmar Wallin med flera, har den 
15 oktober 2012 inkommit med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställarna 
föreslår att alla smala trottoarer tas bort och ersätts med asfalt och vita markeringar 
ut mot gatan. Motivet till förslaget är, enligt undertecknade, att vissa gator i Sala 
stad, som Brunnsgatan, Fredsgatan med flera är så smala att man tvingas gå på gatan 
istället. 

Medborgarförslaget har remitterats till teknik- och fritidsutskottet 

Tekniska kontoret arbetar löpande med mindre anpassningar i gaturummet för att 
bygga bort de hinder- "enkelt avhjälpta hinder"- som finns för personer med funk
tionsnedsättning och i övrigt skapa attraktiva gatumiljöer. Dock är detta en kostsam 
investering och prioritering görs utifrån de mest frekvent använda stråken. Ett årligt 
investeringsprojekt skulle kunna skapas för att påskynda arbetet med det offentliga 
rummet och tillgängligheten. 

Anpassning av gaturummet men också ökad trygghet är viktiga åtgärder för att göra 
offentliga miljöer tillgängliga för alla. Budgetberedningen görs uppmärksamma på 
behovet av årligt investeringsanslag för att öka tillgängligheten i det offentliga 
rummet 

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 

Per-Olov Rapp SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Bo:< 304 

Besoksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 OrdfOrande kommunstyrelsen 

733 25 Sala 

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

D1rekt: 0224-74 71 OCJ 
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YTTRANDE 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Lisa Granström 

YTIRANDE 
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Tekniska förvaltningen 
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Yttrande över medborgarförslag om borttagande av smala 
trottoarer 
Medborgarförslag har inkommit om förslag på att; alla smala trottoarer tages bort 
och ersättes med asfalt och vita markeringar ut mot gatan. Motivet till förslaget är, 
enligt undertecknade, att vissa gator i Sala stad så som Brunnsgatan, Fredsgatan mfl 
är så smala att man tvingas gå på gatan istället 

Tekniska kontoret arbetar löpande med mindre anpassningar i gaturummet för att 
bygga bort de hinder, "enkelt avhjälpta hinder", som finns för personer med 
funktionsnedsättning och i övrigt skapa attraktiva gatumiljöer. Dock är detta en 
kostsam investering och prioritering görs utifrån de mest frekvent använda stråken. 

Tekniska kontoret föreslår att ett årligt investeringsprojekt tillskapas för att skynda 
på arbetet med de offentliga rummet och tillgängligheten. Nuvarande årliga 
investeringsmedel är inte tillräckliga för det arbete som behöver genomföras. 

Lisa Granström Evelina Söderman 

Enhetschef Samhällstekniska enheten Enhetschef Gata/park 

SALAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växel: 022.4-550 00 
Fax: 0224-185 56 

tekniska@sala.se 
www.sala.se 

lisa Granström 
Enhetschef 

Lis a. G ranstrom @sa la .s e 
Direkt: 0224-552 51 



Bilaga KS 2013/131/3 

Sala oktober 2012-09-23 SALAKOM UN .

1 Kommuns!vrelsens förvaltning 

Till Kommunfullmäktige i Sala ,Ink 2012 -10- 15 

Medborgarförslag 

Vi är många funktionshindrade i Sala, som har svårigheter att 
ta oss fram på vissa gator. 
Trottoarerna på ex. vis Brunnsgatan, Fredsgatan med flera, är 
så smala att man tvingas gå på gatan i stället. 
Farligt och svårt för oss med synskador, rullatorer, rullstolar 
och andra gånghjälpmedeL 
För trafiksäkerheten helt förkastligt. 

Vi föreslår därfor att: 
Alla smala trottoarer tages bort och ersättes med asfalt 
och vita markeringar ut mot gatan. 

Synskadade i SRF Sala-Heby 

Aktbilaga 
l 
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