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Svar på motion om tornuret i takryttaren på Rådhuset 

INLEDNING 
Lars M Johnson inkom den 27 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att den klocka som pryder Rådhusets lilla torn ska hållas i 
skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel, halv och kvarts timme. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/276/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens 
ordförande 
Bilaga KS 2013/276/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2013/276/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-11-26, § 314 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

25 (29) 
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DIARIENR: 2013/331 

l Kom~~~rl1s~~OOM~ing 
l Ink 2013 2 O 

Svar på medborgarförslag om tornuret i takryttaren på Rådhuset 
Lars M Johnson inkom den 27 augusti 2013 med rubricerat medborgarförslag. För
slagsställaren föreslår att den klocka som pryder Rådhusets lilla torn ska hållas i 
skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel, halv och kvarts timme. 

Skötseln av tornuret på Rådhuset ingår i lokalförvaltarnas uppdrag att förvalta 
samtliga kommunala fastigheter. Klockan är mycket gammal och anses ha en bety
delse för Rådhusets yttre karaktär och ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 

För att den ska fungera tillfredsställande har en extra motor monterats på uret. Den 
är även mycket känslig för temperaturväxlingar och det kan därför hända att den 
ändrar hastighet. Den klämtar varje hel- och halvtimme dygnet runt, det går inte att 
få den att klämta vid kvarts timme eller att den stängs av nattetid. 

Lokalförvaltarna kommer fortsättningsvis att ha en rutin att klockan kontrolleras 
varje vecka, samt att en extra el radiator ställs upp vid uret, så att en jämn tempera
tur skapas. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kom
munstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarad. 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747000 
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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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

! Kom~~~r~H~OOM~Ing 
2013 -11- 2 o 

Asa Eriksson Kornmunstyrelsen 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om tornuret i takryttaren på Rådhuset 
I Lokalförvaltarnas uppdrag ingår att förvalta samtliga kommunala fastigheter. I 
förvaltandet ingår även skötsel av tornuret på Rådhuset. 

Klockan är mycket gammal och för att den skall fungera på ett tillfredställande sätt, 
har en extra motor monterats på uret. Den är trots det mycket känslig för 
temperaturväxlingar och det kan därför hända att den ändrar hastighet. 

Klockan klämtar varje hel- och halvtimme. Det går inte att få den att klämta vid 
kvarts timmar. 

Vi har tidigare fått klagomål på att klockan klämtar nattetid och att den då stör 
nattsömnen för stadens invånare. Eftersom klockan är gammal kan den inte ställas 
om att enbart klämta på dagtid. 

Lokalförvaltarna kommer fortsättningsvis att ha en rutin som gör att klockan 
kontrolleras varje vecka, samt att en extra e !radiator ställs upp vid uret så att jämn 
temperatur skapas. 

Asa Eriksson 
enhetschef 

SAlAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

733 25 Sata 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sa!a 
vaxel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 

www.sala.se 

Asa Eriksson 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
asa.eriksson@sala.se 



Bilaga KS 2013/276/3 

Till 

Kommunfullmäktige i 

Sala 

~edborgarförslag 

ang tornuret i "Takryttaren" på rådhuset. 

"Det är viktigt att man tar tillvara stadens kulturm\ljöer." 

Så står det så vackert i framtidplaneringen för Sala stads centrum. 

l 

Alct!lilaga 
l 

Jag föreslår att KF beslutar att den klocka, som pryder rådhusets lilla torn, 

skall hållas i skick så att den visar rätt tid och att den klämtar varje hel- halv

och kvarts timme. 

Jag föreslår vidare att KF beslutar vilken förvaltning/ tjänsteman som har 

ansvar för att klockan fungerar i framtiden, till glädje för stadens innevånare 

och dess gäster. 

Med högaktn~ll hälsning 

h ... ) 
l{ l~~~--~· 

Lars M. Johnson V 
Dammgatan 11, 

Sala 


