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Medborgarförslag om belysning på Rådhusfasaden 

INLEDNING 
Ann-Lisen Nohr inkom 2015-11-12 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att rådhusfasaden få r belysning. Förslagsställaren skriver 
att hon tycker att Stora Torget i Sala är mörkt. Med belysning på rådhusfasaden lyfts 
byggnaden fram och det blir ljusare runt torget unde r den mörka årstiden. 

Beredning 
Bilaga KS 2016/139/1. 
Ledningsutskottets beslut 2016-08-02, § 156. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget 

att rådhusfasaden får belysning 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret att hantera frågan om belysning 
på Rådhusfasaden i anslutning till pågående a rbete med att gö ra Stora torget mer 
tillgängligt. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställe r att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 
att rådhusfasaden få r belysning 

samt 

att uppdra till kommunstyrelsen/ tekniska kontoret a tt hante ra frågan om belysning 
på Rådhusfasaden i anslutning till pågåe nde arbete med att göra Stora torget mer 
tillgängligt. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS 2016/139/1 1 (1) 

2016-06-28 

DIARIENR: 2015/829 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson lnk. 2016 -06- 2 8 

Olarlenr 
:t,{)6 q _ (,) 

Svar på medborgarförslag om belysning av Rådhusfasaden 
Ann-Lisen Nohr inkom den 12 november 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Rådhusfasaden får belysning. Förslagsställaren skriver 
att hon tycker att Stora Torget i Sala är mörk. Med belysning på Rådhusfasaden lyfts 
byggnaden fram och det blir ljusare runt torget under den mörka årstiden. 

Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadskontoret och tekniska 
kontoret. 

Samhällsbyggnadskontorets byggenhet delar förslagsställarens uppfattning att en 
fasadbelysning för att göra torget ljusare och exponera de vackra byggnaderna inte 
alls är fel. 

Byggenheten föreslår därför att tekniska kontoret får i uppdrag att, t illsammans 
med en expert inom området, utreda förutsättningarna närmare och genomföra 
provbelysningar. Detta för att man ska kunna ta ställning till om och hur förslaget 
kan realiseras och om i så fall enbart Rådhuset, eller kanske också flera byggnader 
runt torget, bör belysas. 

Tekniska kontoret har ett pågående arbete med att ta fram en lösning på att göra 
Stora Torget tillgängligt med beaktande på torgets kulturhistoriska värde. I detta 
arbete bör en utredning av eventuell belysning av Rådhusets fasad ingå. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla medborgarförslaget 
att rådhusfasaden får belysning 

samt uppdra till kommunstyrelsen/tekniska kontoret 
att hantera frågan om belysning på Rådhusfasaden i anslutning till pågående arbete 
med att göra Stora torget mer tillgängligt. 

Carola Gunnarsson ( C ) \____ 
Kommunstyrelsens ordföranäe-



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förva ltning 

lnk. 2016 -02- 0 5 

Yttrande över medborgarförslag om belysning av Rådhusets fasad. 

Det pågår ett arbete med att ta fram enlösning på att göra Stora Torget tillgängligt 
med beaktande på torgets kulturhistoriska värde. I detta arbete bör en utredning av 
ev belysning av Rådhusets fasad ingå. 

Fastighetsenheten 

Åsa Eriksson 

Fastighetschef 

1 (1) 
2016-02-05 

ÅSA ERIKSSON 
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Dnr: 2015/829 BYGG OCH MILJÖ 

BYGG ENHETEN SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Dan Ola Norberg 
lnk. 2016 -01- 1 3 

SALA KOMMUN 
Org.nr 
19-2 12000-2098 

Dlarrenr -IAktbllaga 
.Z.t 1cs 16l "l I 3 

Svar på Internremiss - Medborgarförslag om belysning av Rådhusfasaden. 

Medborgarförslaget handlar om att Rådhuset, som en vacker byggnad, bör få 
belysning för att man på så sätt ska lyfta fram byggnaden och göra torget ljusare. 

Byggenheten delar uppfattningen att Rådhuset är en vacker byggnad. Sala har ett 
fint torg med flera vackra byggnader runt omkring. Tanken att med fasadbe lysning 
göra torget ljusare och exponera de vackra byggnaderna är inte alls fel. 

Byggenheten föreslår därför att tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans 
med någon expert inom området utreda förutsättningarna närmare och genomföra 
provbelysningar för att man ska kunna ta ställning till om och hur förslaget kan 
realiseras och om i så fall enbart Rådhuset eller kanske också flera byggnader runt 
torget bör belysas. 

Samhällsbyggnadskontoret/byggenheten. 

Dan Ola Norberg 
stadsarkitekt 

Postadress 
Box 304 
733 25 SALA 

Besöksadress Telefon Telefax 
Stadshuset 0224-74 70 00 
Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

Postgiro 
12 39 10-2 

Exp. 
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Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -11- 1 2 

Diaricnr . IAktbilaga 
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Medborgarförslag 

Datum: ---,-/_,,-_..:..j_/_J..:,.,,,.Z..<.-< ----------
Namn: ft /t/ /V / /... /.f i3 /V N {) H /~ ---"--------'----'---------"=------------

Gatuadress: ___ ~_,_7....;..//_s_-.;.....;T /J;....;......;;ll __ /f-'-=IJ--=tJ;___i_F_s_-G__c-:-,_. __,,Jc....__..,..C,;__ _____ _ 

Postnummer, ort: ___ ,_r-'~"---?'---'3;_;;:;..8'_..=;S,-'-·/l--',....;.;f.,_/l::...· '-------------
Telefon: __ __:.!)__,_·1-_C>_Lf,___-"--[)--=-~-'lc........!...?-=.ö___,__f ___________ _ 

I Förslagets rubrik: 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfä lt om du behöver mer utrymme): 
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Jag godkänner att Sa la kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publice ras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift:J/jA M~: _ J ~~ - ------------- -------------· 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

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


