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Dnr 2015/411 

Medborgarförslag om Sala Sockenkyrkas runsten 

INLEDNING 
Johan Pettersson inkom 2015-05-15 med rubricerat medborgarförs lag. 
Förs lagsställaren föreslår att sockenkyrkans runsten omplaceras eller att en kopia 
på sockenkyrkans runsten ska placeras i pa rkmilj ö. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/138/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 155. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställe r att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförs laget 

att placera en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten i parkmiljö, dock under 
förutsättning av att runstenen finansieras av annan aktör än Sala kommun 
samt 
att uppdra till kommunstyre lsen/ tekniska kontoret att anvisa lämpliga platser för 
placering av en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförs laget 
att placera en kopia av Sala Sockenkyrkas runs ten i parkmiljö, dock under 

förutsättning av att runs tenen finansieras av annan aktör än Sala kommun 

samt 

att uppdra till kommunstyre lsen/tekniska kontoret att anvisa lämpliga platser för 
placering av en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten .. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

e '1, Y7 J.Otb ~()t ,, 15 

I '"""CITT ~ j 

I u,a,,,,,,~, 



Bilaga KS 20 16 /138/ 1 1 (1) 
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DIARIENR: 2015/411 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson lnk. 2016 -06- 2 8 
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Svar på medborgarförslag om Sala Sockenkyrkas runsten 
Johan Pettersson inkom den 15 maj 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår antingen att sockenkyrkans runsten omplaceras eller att 
en kopia på sockenkyrkans runsten ska placeras i parkmiljö. 

Förslagsställaren skriver att han, med många andra, vill att runstenen i 
sockenkyrkan frigörs, görs i ordning och ställs upp på en väl vald p lats. Detta har 
gjorts tidigare på andra platser. Om detta inte är möjligt vill förslagställaren att en 
kopia på runstenen görs och presenterar potentiella platser för runstenen i fin 
parkmiljö. Förslagställaren tycker att det är viktigt att Salas vikingahistoria lyfts 
fram och tror att det skulle öka intresset att besöka staden. Förslagställaren 
presenterar även e tt förslag hur projektet kan genomföras och finansieras. 

Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska kontoret. 

Att placera en runsten i Sala på parkmark som konstnärlig utsmyckning ser kontoret 
som en möjlighet som kan bli ett tillskott i staden. Dock krävs det att man välj er 
placering noga då det handlar om en stor sten som kräver utrymme för att komma 
till sin rätt. Om Morgongåva vikingavänner finansierar en sten är tekniska kontoret 
positiv till att i dialog med dem hitta en lämplig placering. Det är viktigt att det även 
klargörs vem som har skötselansvaret för stenen. 

Jag tycker a tt det är ett bra initiativ som nu tas från ideella krafter s ida fö r att lyfta 
fram den runsten som finns inmurad i Sala Sockenkyrkas grund. Det realistiska 
borde vara att göra en kopia av runstenen som kan placeras på lämplig p lats. Sala 
kommun har ingen beslutsrätt över Sala Sockenkyrka, däremot kan vi anvisa 
lämpliga platser för placering av en kopia. 
Förslag på placering av en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten bör tas fram i 
samarbete med de ideella krafterna som planerar att göra en kopia av runstenen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslå r jag att ledningsutskottet fö reslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 
att placera en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten i parkmiljö 

samt uppdra till Kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
att anvisa lämpliga p latser för placering av en kopia av Sala Sockenkyrkas runsten. 

v 
Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordför -Ad 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: St ora Torget 1 
Växel : 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Caro la Gu nnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

ca ro la. gunna rsson @sala.se 

Direkt: 0224-747100 
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DIARIENR: 2015/411 
YITRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om sockenkyrkans runsten 

Att placera en runsten i Sala på parkmark som konstnärlig utsmyckning ser vi som 
en möjlighet som kan bli ett tillskott i staden. Dock krävs det att man väljer placering 
noga då det handlar om en stor sten som kräver utrymme för att komma till sin rätt. 
Finansierar Morgongåva vikingavänner en sten är vi villiga att i dialog med dem 
hitta en lämplig placering. Alternativt behöver kommunstyrelsen anslå medel för 
detta. Det är viktigt att det även klargörs vem som har skötselansvaret för stenen. 
Tillfaller ansvaret gata-park behöver driftramen utökas, alternativt kommer annan 
skötsel bli lidande. 

Kristin Hedman 

Tekniska kontoret 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
teknlska@sala.se 
www.sala.se 

Tekniska kontoret 



Jenny Lundin 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Mikael Johansson <mikaeljohansson84@hotmail.com> 
den 9 augusti 2015 18:41 
Kommun Info 
Till Kommunstyrelsen! 

Bifogade filer: runstenen i salaparken.jpg; sten i parken förslag 2.jpg; sten i parken förslag 3.jpg 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

A A <OMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Här presenterar vi potentiella platser för Salas runsten i fin parkmiljö. 

lnk. 2015 -08- 1 0 
Vi ser fram emot svar. 

Med vänliga hälsningar Micke & Johan {Morgongåva Vikingavänner) 

Kontakta oss: 

Micke: 073 - 81 67 429 
Mail : mikael johansson84@hotmail.se 

Johan: 070 - 74 99 184 

Mail: baxxter84@hotmail.com 
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Kommunfullmäktige 
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BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 1 5 
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Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 
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Jag godkänner att Sala kommun lagra r och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Box304 
733 25 Sala 

Underskrift: 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

w.vw.sala.se 

Virve Svedlund 

Kommunfullmäktiges sekreterare 
virve.svedlund@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 
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