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§ 59 Medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen Silvermynts
gatan - Berggatan 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 26 februari 2018 från Pierre lnelöv och handlar om 
att öka belysningen vid korsningen Silvermyntsgatan - Berggatan 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /52/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /52/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019 /52/3, Medborgarförslag från Pierre Inelöv 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 63 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S) och Andreas Andersson (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget. 

Erik Hamrin (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos 
(S) med fleras yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

Votering 
Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer led
ningsutskottets förslag röstar ja, den som stödjer Ulrika Spårebos (S) med fleras yr
kande, röstar nej. 
Vid omröstningen avges 6 ja-röster (Anders Wigelsbo [C], Sture Johansson [C], Elisa
bet Pettersson [C], Erik Hamrin [M], Tomas Bergling [M], Hanna Westman [SBÄ], och 
6 nej-röster Ulrika Spårebo [S], Glenn Andersson [S], Camilla Runerås [S], Viktor 
Kärvinge [S], Magnus Edman [SD], Andreas Andersson [SD]. Johanna Ritvadotter [V] 
avstår). Ordförande fäller utslagsröst. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

forts§ 59 

Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2019-04-04 

Ulrika Spårebo (S), Glenn Andersson (S), Camilla Runerås (S), Viktor Kärvinge (S), 
Magnus Edman (SD) och Andreas Andersson (SD) reserverar sig till förmån för Ul
rika Spårebos med fleras yrkande. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Q}J 
Utdragsbestyrkande 

31 (45) 



§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 

27 (41) 

Dnr 2017 /1535 .. 1 
Medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen 
Silvermyntsgatan - Berggatan 

INLEDNING 
Medborgarförslaget inkom den 26 februari 2018 från Pierre Inelöv och handlar om 
att öka belysningen vid korsningen Silvermyntsgatan - Berggatan 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /52/1, Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /52/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019 /52/3, Medborgarförslag från Pierre Inelöv 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (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. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

~ALA K01vnVIUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -03- 1 5 
Diarienr 2 0 I '1 /- I 1 3 S- _ (.. 
Dpb: _ 

Svar på medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen 
Silvermyntsgatan - Berggatan 

1 (1) 
2019-03-13 

DIARIENR: 2017 /1535 

Den 26 februari 2018 inkom rubricerat medborgarförslag inlämnat av Pierre Inelöv. 

Förslagsställaren framför att det under hösten och vintern har inträffat flera olyckor 
invid eller vid den aktuella korningen och behovet av en mer upplyst omgivning 
finns. Förslagsställaren hävdar att människor i Sala stad har en tendens att välja 
mörka kläder eller låta bli att bära reflex. Det gör att kommunen måste ordna med 
belysning för att öka säkerheten för fotgängare och bilister .. 

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrandet framgår att Sala kommun aktivt arbetar med att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanterna och belysning är en viktig del i det arbetet runt om i 
kommunen. 
Området vid Silvermyntsgatan - Berggatan är en väl trafikerad väg för gående, 
cyklister, bilister och lastbilar. Åkrahallen är en välbesökt målpunkt för många och 
därmed har man valt att sätta separata belysningskällor vid korsningen för de båda 
körbanorna vid övergångsstället för att höja säkerheten. 

Kommunen har tillsammans med Sala Heby Energi AB besökt platsen och 
kontrollerat belysningen. Vid tillfället bedömdes belysnings bilden som god. Enligt 
ST RADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) dit både landstinget och 
polisen har skyldighet att rapportera olyckor, skiljer sig inte området 
Silvermyntsgatan - Berggatan från mängden. Det finns således ur 
trafiksäkerhetspunkt inget som tyder på att belysningen i området är bristfällig eller 
på annat sätt otillräcklig. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info @sa la. se 
www.sa la .se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

ande rs.wigelsbo@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 



KOMMUSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhälls byggnadskontoret 

YTTRANDE 

SALA KO MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2018 -09- 1 2 
Aklbllaga 
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Medborgarförslag om ökad belysning vid korsningen 
Silvermyntsgatan - Berggatan 

Sala kommun arbetar aktivt med att öka säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna och belysning är en viktig del i arbetet runt om i kommunen . 
Området vid Silvermyntsgatan - Berggatan är en väl trafikerad väg för gående, 
cyklister, bilister och lastbilar. Åkrahallen är välbesökt målpunkt för många och 
därmed har man valt att sätta separata belysningskällor vid korsningen för de 
båda körbanorna vid övergångsstället för att höja säkerheten. 

Kommunen har därefter tillsammans med Sala Heby energi varit på platsen och 
kontrollerat belysningen . Vid tillfället bedömdes belysningsbilden som god. 
Enligt STARDA {Swedish Traffic Accident Data Acquisition) dit både landstinget 
och polisen har skyldighet att rapportera olyckor, skiljer sig inte området 
Silvermyntsgatan - Berggatan från mängden. Det finns således ur 
trafiksäkerhetspunkt inget som tyder på att belysningen i området är bristfällig 
eller på annat sätt otillräcklig. 

1 (1) 

2018-09-11 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltn ing 
Box 304 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Telefon: 0224-74 70 00 Sa mhällsbyggna dskontoret 

733 25 Sala 

Fax: 0224-188 50 
kommun. info@sa la.se 

www.sala.se 



Sala Kommun 
Box 304, 733 25 Sala 
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

Medborgarförslag till kommunen 

Vl. Förslag 

Kontaktperson 

Förnamn 
Pierre 

Utdelningsadress 

Postort 

E-postadress 

Förslag 

------·--·------·•·· 

(du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild) 

Ökad belysning vid korsning Silvermyntsgatan - Berggatan 

Motivering 

(du kan också bifoga en bilaga med motiveringen) 

b)let5oi- KS JD l0/ 52 )2 

Efternamn 
lnelöv 

Postnummer 

Telefon (även riktnummer) 

SALAK MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2017 -12- 1 8 

Under hösten och vintern har det inträffat flera olyckor invid eller vid den korsningen och behovet av en mer upplyst omgivning finns. 
Då folk i den här staden tenderar att välja mörka kläder och låta bli att bära reflex faller det dessvärre på kommunen att ordna med 
belysning för fotgängarnas och bilisternas säkerhet. 

Jag medger att mitt namn får publiceras på kommunens hemsida tillsammans med mitt förslag 

Ja 

Underskrift 

Datum och underskrift 

Sida 1 av 1 
Löpnummer 42 782 


