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Medborgarförslag om att sopa rent Stora Torget i Sala så att kul
lerstenarna kommer fram 

INLEDNING 
Medborgarförslaget är väckt av Eva Block den 28 maj 2018 och innebär ett önske
mål om att sopa rent Stora Torget i Sala så att kullerstenarna kommer fram igen. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /172/1, medborgarförslag - sopa rent Stora Torget i Sala 
Bilaga KS 2019 /172/2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019 /172/3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande 

Ledningsutskottet beslut§ 190, 2019-10-02 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

Magnus Edman (SD) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla medborgarförslaget. 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Magnus Ed
mans (SD) yrkande och finner ledningsutskottets förslag bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Juster.andes sign 1/1. , 
(IL/! 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2019-10-02

Dnr  2018/780  -- ?

§  190 Medborgarförslag om att sopa rent Stora Torgeti Sala så att
kullerstenarna kommer fram

INLEDNING
Medborgarförslaget är väckt av Eva Block den 28 maj 2018  och innebär ett

önskemål om att sopa rent Stora Torget i Sala så att kullerstenarna kommer fram
igen.

Beredning

Bilaga KS  2019 /172 /1, medborgarförslag — sopa rent Stora Torget i Sala

Bilaga KS  2019  / 172  /  2, yttrande från samhällsbyggnadskontoret

Bilaga KS 2019  /  172  /  3, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsen ordförande

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

a_tt anse medborgarförslaget besvarat.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

,:vn.['  .
_  /
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Medborgarförslag till kommunen

‘96 SALA
KOMMUN ALA OMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Sala Kommun lnk- 2018  "81“  3  O

Box304,733258am Nyhm _ , vx Ammmm

kommun.info@sala.se, 0224-74 70 OO QOX b 'Öb l

Kontaktperson

Förnamn Postort _—_ .r” , __ ,
Lf Va ..5 a (a

Telefon (äve'* " 'EfternamnÖ/p (% ,. __ .—

Utdelningsadress. . = E-postadress . . _.

f? l  '

k.Postnummer (_'

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans, ange vilka ni är (t.ex. en förening, skolklass, grannar)

Förslag
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild

XS!) & AU?! Såå/”'(! MC)/”ff L" (ff/6? SZ? (ZZ/[(

jmf/ur kzt/(t/Hét/mfl Ari/751726 [uf/”am (ä'—kr????—
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Motivering
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen

På 4565 Maia/2 Sci där?/guider äm/gné/ag'
DAY (!(/f  AC), Hål/' Sci bli/7 /0'/i/€f ÅÖK'lg/zf/zib/
Öd 3pm /)zZ/i Agi/V] Hoj/1 Dad 1/72]? g/[gn (/7MKLS/TJ{

,fqä/ m/a/ [?)/Må LL/Z/ 7’15 Ååifåf /(7/r/gt

Bilagor

D Förslag

D Motivering

Underskrift

Datum och underskrift

Slå/15517 i'f/g //éT/l 5-:7 93k
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Samhällsbyggnadskontoret '  "(MS MEI/ME?“

Yttrande

Medborgarförslag om att sopa rent Stora torget  i  Sala så alla vackra

kullerstenarna kommer fram igen

Torget i Sala kommun har varit omtalat under flera års tid. Flertaletförslag har inkommit och

medborgare tycker i vissa avseenden att torget bör sopas rent medan andra tycker att torget

är fantastiskt tillgänglighetsanpassat och optimalt för hela kommunens medborgare.

Orsaken till att det kullerstenstäckta torget är fyllt med grus berorjust på

tillgänglighetsanpassningen. Om torget sopas rent kommer det att försvåra uppställningen

av torghandelsekipage, försvåra framkomligheten för funktionshindrade och barnvagnar

med mera. Att tillgänglighetsanpassa vissa områden  i  en kommun är ett lagkrav och således

inget man kan gå emot. Torget bör således inte sopas rent som det är konstruerat i nuläget.

Däremot har diskussionerna kring torget medfört tankar om att justera torgets konstruktion

som exempelvis att bitvis tillsätta platt marksten eller liknande för framkomligheten.

Då Stora torgets konstruktion påtalats vid ett flertal tillfällen har Samhällsbyggnadskontoret

påbörjat ett arbete för att utreda möjliga alternativa lösningar för justering av torget. l

nuläget pågår en dialog med Länsstyrelsen för att säkerställa att det inte förekommer

fornlämningar under kullerstenen. Arbetet beräknas att vara klart under hösten och kommer

att presenteras för politiken inom kort.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1

Kommunstyrelsens förvaltning Telefon: 0224-74 70 00 Samhällsbyggnadskontoret
Box 304 Fax: 0224-188 50

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se
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Svar  på medborgarförslag om att sopa rent Stora torget i Sala så

att alla vackra kullerstenarna kommer fram igen

Den 28 maj 2018  inkom rubricerat medborgarförslag inlämnat av Eva Block.

Förslagsställaren framför önskemål att det sopa rent Stora torget i Sala så att

kullerstenarna kommer fram igen.

F örslagsställaren beskriver att deti dagsläget dammar ordentligt när det blåser och

när det regnar blir torget kladdigt. De som har barnvagn, rollator eller rullstol har

möjlighet att gå runt torget.

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande.

Torget i Sala har varit omtalat i flera års tid. Flertalet förslag har inkommit och

medborgare tycker i vissa avseenden att torget bör sopas rent medan andra rycker

att torget är fantastiskt tillgänglighetsanpassat och optimalt för alla kommunens

medborgare.

Orsaken till att det kullerstenstäckta torget är fyllt med grus beror just på

tillgänglighetsanspassningen. Om torget sopas rent kommer det att försvåra

uppställningen av torghandelsekipage, försvåra framkomligheten för

funktionshindrade och barnvagnar med mera. Att tillgänglighetsanpassa vissa

områden i en kommun är ett lagkrav och således inget man kan gå emot. Därav bör

torget, som det nu är konstruerat, inte sopas rent. Diskussionerna kring torget har

väckt tankar om att justera torgets konstruktion som till exempel att bitvis sätta

platt marksten eller liknande för att förbättra framkomligheten.

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett arbete för att utreda möjliga alternativa

lödningar för justering av torget. I nuläget pågår en diskussion med Länsstyrelsen

för att säkerställa att det inte finns fornlämningar under kullerstenen. Arbetet

beräknas vara klart under hösten och kommer då att presenteras för de

förtroendevalda.

Anders WigelsboSALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget  1

Kommunstyrelsens ordförandeKommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00

Box 304 Fax:  0224—188  50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala k0mmun.info@safa.se Direkt:  0224—74  71 00

www.sala.se
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SALA
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

&  anse medborgarförslaget besvarat

Anders Wigelsbo(C)

Kommunstyrelsens ordförande
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